
SU
PL

EM
EN

TO
 P

AT
RO

CI
N

AD
O

Açores magazine



II
 1 de julho de 1

A Câmara Municipal da Praia da Vitória apos-
tou num novo modelo organizativo, em 1. 
Vai ter continuidade nestas festas? 
Sim. O modelo introduzido em 1 teve por 
objetivo conferir uma melhoria da qualidade e 
da sustentabilidade financeira das Festas da 
Praia, nomeadamente, através da inclusão de 
alterações na gestão da Dreamzone e da 
Tourada de Praça. Todos os anos, temos vindo 
a incluir alterações conducentes ao reforço da 
qualidade das festas da Praia, que é um dos 
maiores contribuintes para a dinamização eco-

nómica, social e cultural do concelho da Praia 
da Vitória. As festas são preparadas sempre no 
pressuposto de conferir a todos os praienses e 
a quem nos visita uma semana repleta de 
momentos de convívio, diversão e amizade. 
Que impacto têm as Festas da Praia no con-
celho? 
As Festas da Praia é um dos maiores contribuin-
tes para a dinamização económica, social e cul-
tural do concelho no período de Verão, quer 
por via do investimento público quer privado.  
Da hotelaria à restauração, passando pelo alo-

“São inúmeros  
os setores que beneficiam 
amplamente  
das Festas da Praia” 
Tibério Dinis, presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, não tem 
dúvidas de que as festas contribuem para a economia do concelho e que 
vêm agitar os respetivos tecidos social e económico durante o período de 
verão. Mas o mais importante, sublinha, é que são sempre preparadas no 
pressuposto de garantir a residentes e visitantes “uma semana repleta de 
momentos de convívio, diversão e amizade”

Entrevista jamento local, pela animação turística, pelo 
comércio local e tradicional, são inúmeros os 
setores que beneficiam amplamente das Festas 
da Praia. E isso não acontece apenas durante 
os dias das festas, mas também nas semanas 
anteriores e posteriores, porque, muitas vezes, 
quem nos visita permanece mais dias no con-
celho. Depois, em termos culturais e sociais, as 
festas da Praia são um momento de celebração 
da nossa cultura e identidade. 
De que forma é que o concelho da Praia da 
Vitória se tem adaptado ao aumento de visi-
tante e turistas, principalmente por ocasião 
das festas? 
A organização das festas tem procurado sem-
pre adaptar-se à evolução dos tempos. No des-
file de abertura, os criativos sabem o que as 
pessoas esperam: elegância nos carros, anima-
ção entre eles e temas com que se identifi-
quem. Depois, existem vários espaços de ani-
mação musical, de forma a que cada público 
tenha uma resposta para as suas preferências. 
O palco Tradições com eventos mais tradicio-
nais e o palco da Marina com uma programa-
ção orientada para quem quer um tipo de 
música mais contemplativa; e a Dreamzone, 
virada para os grandes concertos musicais de 
bandas e Djs. 
Sendo as festas da Praia um dos cartazes 
turísticos do concelho, na sua opinião há mar-
gem para evoluir e/ou inovar? 
Há sempre margem para evoluir e inovar. No 
final de cada edição, as equipas envolvidas 
reúnem e analisam o que correu bem e menos 
bem para que na edição seguinte se corrija o 
que for necessário. Depois, como as festas, 
todos os anos, têm um novo coordenador artís-
tico, este tende a introduzir o seu cunho e 
ideias, o que garante sempre novidade e uma 
visão diferente. Creio que é desta dinâmica de 
funcionamento e organização que resulta o 
sucesso das Festas da Praia… 
…O que as diferencia das restantes festivida-
des em toda ilha? 
Têm um modelo próprio que as caracteriza: 
assentam em três vertentes que interagem e se 
complementam, garantindo uma oferta diversi-
ficada. Mas, entendo que o maior elemento que 
diferencia as Festas  da Praia é a predisposição 
das pessoas. Há uma recetividade e alegria que 
se manifestam durante aqueles dias. Depois, a 
paisagem envolvente, o clima de verão, a proxi-
midade e a fácil mobilidade entre espaços con-
tribuem para o sucesso das festividades.
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O que significa para si poder fazer parte, 
como diretora artística, das Festas da Praia?  
Sinto-me feliz por acreditarem que consigo 
gerir este desafio embora um convite como 
este acarrete uma dose enorme de responsabi-
lidade. Confesso que há momentos que prefe-
ria ter dito que não, outros há que parece que 
o tempo foge e o nosso trabalho não avança 
mas respiro fundo e foco-me naquilo que real-
mente vale a pena (as pessoas que acreditam 
em mim) e sigo em frente. No que concerne ao 
cortejo de abertura, cortejo infantil e marcha 
oficial das festas, o meu intuito é fazer um tra-
balho digno e que seja do agrado das pessoas. 
“As Lendas da Maresia” é o tema das festas, 
como lhe surgiu este tema e porquê? 
O tema surgiu de umas conversas com o 
senhor Francisco Ferreira, pessoa emblemática 
da cidade da Praia, conversas essas que sur-
gem imensas vezes quando estamos juntos a 
falar da história da nossa filarmónica.  
A conversa relacionada com o tema surgiu do 
livro «As Lendas no Imaginário Açoriano» 
que ele me emprestou quando lhe falei que 
gostaria que o grande enfoque do tema 
fosse o mar mas que fosse tratado de uma 
forma mais fantasiada. 
A minha família materna está toda relacio-
nada com o mar, eu cresci ao pé do 
mar e foi o mar da Praia que 
me fascinou desde sempre, 
mas como este tema já 
tinha sido explorado 
noutros contornos nas 
Festas da Praia, resolvi 
explorar este lado do 
fantástico e do imagi-
nário das pessoas.  
O livro supracitado foi o 
grande adjuvante para 
toda criação do tema pois a 
parti de algumas lendas foi 
possível criar um cortejo que revela 
seres marinhos, figuras fantásticas e o mar 
como ponto de partida e de chegada. 
Tem a seu cargo o cortejo de abertura, a 
marcha oficial e o cortejo infantil, como é 
que tem sido preparar os cortejos e tam-
bém a marcha? 
A preparação tem sido feita por mim e uma 
equipa de colaboradores escolhida por mim. A 
preparação destes eventos é muito trabalhosa. 

“Explorar o lado do  
fantástico e do  
imaginário das pessoas”
Madalena Pereira, diretora artística das Festas, este ano partiu do tema 
‘As Lendas da Maresia” para criar os cortejos de abertura e o infantil, bem 
como a marcha oficial. O desafio é enorme para manter o nível da criati-
vidade que as festas já habituaram a quem visita a Praia da Vitória

São imensas horas a 
tentar criar algo que 
seja novo pois, feliz-
mente, as Festas da 
Praia têm tido, ao 

longo destes anos, 
coordenadores e presi-

dentes muito bons ao 
nível da criatividade e do 

bom gosto e eu não pretendo 
que esse nível se perca.  

O meu objetivo principal é fazer do cortejo de 
abertura, o infantil e a marcha oficial, um moti-
vo de orgulho para todos e sobretudo para 
aqueles que acreditam em mim mas sobretudo, 
enaltecendo o valor das pessoas que fazem 
com que as Festas aconteçam todos os anos.  
Quantos carros alegóricos e quantas pessoas 
envolve os cortejos de abertura, o infantil e 
também a marcha oficial? 

O cortejo de abertura terá quatro carros alegó-
ricos e 1 figurantes. As roupas estão a cargo 
da Marta Meneses uma jovem do concelho da 
Praia. Neste processo também conto com a 
ajuda da Rita Borges e tem sido um trabalho 
de equipa muito bom. Os carros são uma cria-
ção de Juvenal Castro como tem sido comum 
ao longo destes anos.  
O cortejo infantil terá quatro carros e cerca de 
 figurantes em que a maioria serão crianças. 
É por assim dizer um cortejo de e para crian-
ças, apesar dos temas serem transversais a 
todas as idades. Três dos carros foram criados 
por mim mas com a colaboração preciosa de 
Pedro Lopes, um jovem da Praia.  
A marcha contará com  pares fazendo por 
isso um total de  marchantes. A letra da mar-
cha é da autoria de Isabel Rodrigues e a música 
foi escrita pelo Evandro Machado que também 
tem a seu cargo toda a música dos cortejos.

Entrevista
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Quais são as novidades destas Festas da Praia, 
por muitos considerado o melhor festival de 
música da Região?  
As Festas da Praia são um dos principais carta-
zes turísticos da ilha Terceira. Na edição deste 
ano, o cartaz musical das Festas da Praia 1 
conta com nomes sonantes do panorama 
nacional e internacional: Vítor Kley e 
Armandinho (Brasil), Bonga e Djodje (África), 

Nik Kershaw (Inglaterra), Gavin James (Irlanda) 
e os agrupamentos nacionais Capitão Fausto, 
Stereossauro e Agir, para além da vertente da 
música de dança com os DJ locais Artur M, 
Gaspar, Smira e Rod D’Avila, mas também os 
nomes maiores como Jiggy, Dj Ride, Insert 
Coin, Van Breda, Sam Feldt, Spitfyah, 
Funkamente, I Love Baile Funk e Remember 
Old Times.  

“Programa eclético”  
e “dez dias de festa”  
prontos a atender  
a todos os gostos
Carlos Armando Costa, vereador da Cultura, destaca o programa diversifica-
do das festas, que decorrerão de  a 11 de agosto. Capitão Fausto, Bonga, 
Agir e Nik Kershaw são alguns dos nomes sonantes do cartaz musical. 
António Telles, João Telles e João Pamplona, por sua vez, abrilhantam o car-
tel destas festividades, que voltarão a contemplar uma feira gastronómica 
com ‘restaurantes’ provenientes de vários pontos do país

A tourada de praça é também um dos pontos 
altos destas festas. Este ano, 

quem fará parte do cartaz? 
A Corrida de Praça vai 

realizar-se a  de 
agosto, pelas 

1h, na Praça 
de Toiros Ilha 
Terceira, tendo o 
cartel nomes 
como António 

Telles, João Telles 
e João Pamplona, 

para lidarem curros 
das ganadarias David 

Ribeiro Telles e Rego 
Botelho, ficando as pegas a 

cargo dos Forcados Amadores de 
Coruche, Tertúlia Tauromáquica Terceirense e 
do Grupo de Amadores do Ramo Grande (um 
dos organizadores do certame). Será, como a 
afición terceirense mais aprecia, uma Corrida à 
Portuguesa, pelo que esperamos casa cheia. Os 
bilhetes já estão à venda na Praia da Vitória 
(Academia de Juventude e das Artes da Ilha 
Terceira), em Angra do Heroísmo (Rua Direita) e 
em ticketline.pt. 
E que regiões estarão representadas na Feira 
de Gastronomia do Atlântico, já uma marca 
incontornável das Festas da Praia? 
Este ano vamos contar com várias regiões por-
tuguesas representadas e mantemos a aposta 
na gastronomia açoriana, dedicando uma aten-
ção especial aos turistas que estarão na Praia 
da Vitória por altura das Festas. Assim, posso 
anunciar que vão marcar presença na edição 

Entrevista
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deste ano o Restaurante “O Típico”, da 
Mealhada; Restaurante “Tasca Algarvia”; 
Restaurante “Taberna do Quinzena” de 
Santarém; Restaurante “Do Dia para a Noite” 
da Madeira; Restaurante “Carne Arouquesa” 
de Arouca; Restaurante “República dos 
Petiscos” de Araiolos, e o Restaurante “Açores 
à Mesa”. No que toca às charcutarias marcam 
presença “DAMAR”, da Serra da Estrela; o 
“Bísaro”, de Trás-os-Montes; e o “Marquês – o 
Alentejano”. Já na pastelaria está confirmada a 
participação de “O Capote”; “O Forno” e 
“Amêndoa Doce”, sendo que vão continuar a 
existir espaços dedicados à “Venda Açoriana”, 
os gelados da “Quinta dos Açores” e a 
“Frutaria da Fonte”. 
O cortejo de abertura e o desfile infantil é 
parte integrante das Festas da Praia. Como 
conseguem não baixar a ‘fasquia’ e mantê-los 
atrativos, ano após ano? 
Ambos os cortejos são imagens de marca das 
Festas da Praia. No caso do cortejo de abertu-
ra, este ano, será dedicada ao tema das Festas 
– Lendas da Maresia. A diretora artística é a 
Madalena Pereira. O convite anual para a dire-
ção artística das Festas é uma das garantias de 
renovação e inovação, porque são ideias novas 
que vão surgindo. 
No caso do cortejo infantil, este foi desenhado 
pelo jovem artista praiense Pedro Lopes, com 
produção da Cooperativa Praia Cultural. A ins-

piração para sua concretização residiu em pro-
gramas e eventos infantis, procurando criar 
um desfile que atraia os mais novos, levando-
os a experienciar os mundos onde brincam. O 
cortejo infantil, que se realizará no dia  de 
agosto, terá como tema “Idades”.  
E o que mais atividades contempla a progra-
mação para os dez dias de festa? 
Do artesanato, aos concertos e espetáculos de 
índole popular, como os bailinhos de Carnaval, 
a cantoria ou as marchas populares, passando 
pelas atividades desportivas, as celebrações 
religiosas, são inúmeras as atividades nos dez 
dias de festa. É um programa eclético, que per-
mite que todos encontrem atividades e 
momentos em que podem inserir-se ou a que 
podem assistir. Em www.festadapraia.com 
podem encontrar todo o programa das Festas 
da Praia 1. 
 Como têm vindo os agentes privados a asso-
ciar-se a estas festas concelhias? 
As Festas da Praia da Vitória são um dos prin-
cipais motores económicos no concelho no 
período veranil. E os privados têm sabido 
orientar a sua atividade nesse âmbito. Por um 

lado, é notória a capacidade dos nossos 
empresários e comerciantes em direcionarem 
os seus produtos conforme o público que nos 
visita nesse período e, por outro, a compo-
nente privada no quadro orçamental das fes-
tas também tem crescido, o que demonstra 
que os nossos empresários e comerciantes 
sabem que têm retorno na exposição das 
suas marcas. 
...E é mensurável o rendimento que todos 
eles retiram deste investimento autárquico? 
Não possuímos informação suficiente para res-
ponder com exatidão a esta questão. Mas 
sabemos, por exemplo, que no período que 
antecede as festas e durante as mesmas, todo 
o setor do alojamento, aluguer de viaturas, 
restauração, e similares está esgotado. 
Sabemos que os muitos estabelecimentos 
comerciais concretizam vendas muito superio-
res ao resto do ano. O comércio tradicional 
também regista a mesma realidade. A restau-
ração de forma idêntica. Assim como as 
empresas de animação turística. As Festas da 
Praia têm um impacto bastante significativo 
no nosso tecido empresarial. 
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A Câmara Municipal da Praia da Vitória - que 
há pouco mais de seis meses viu a cidade ser 
galardoada com o Prémio Município do Ano 
1, por força do bem-sucedido projeto de 
recuperação e conservação dos seus pauis - vai 
implementar um total de dez medidas durante 
as Festas da Praia 1, no âmbito do Plano 
Estratégico de Sustentabilidade Ambiental que 
definiu para o concelho.   
“Devido ao conceito das festas, tudo o que é 
implementado tem mais divulgação e adquire 
uma expressão em maior escala, resultante de 
um número maior de pessoas que estão pre-
sentes no concelho”, considera Raquel Borges, 
vereadora com competência em matéria 
ambiental, na autarquia praiense.   
O plano ambiental açambarca ações de sensi-
bilização, mas também medidas no terreno, e 
a intenção, explica a responsável, é a de que o 
projeto gizado pela autarquia transcenda os 

dez dias da festa concelhia e produza efeitos 
na comunidade pelo resto do ano.  
A medida denominada ‘Da Sarjeta ao Mar’, a 
primeira a ser aplicada, visa a detenção e 
retenção de eventuais resíduos que possam 
desaguar no Paul da Praia da Vitória. Seguir-
se-á a ação plantar ‘Uma Árvore por Dia’ e, 
logo depois, a ‘Praias Mais Limpas’, medida 
apostada em diminuir a poluição nos areais 
por via da sensibilização. 
‘Touradas Mais Limpas’, ‘Praias sem Beatas’ são 
vontades expressas do município, que, com 
este plano estratégico, vem também sublinhar 
a tese e a elementar evidência de que ‘Um 
Copo Chega’ para se fazer a festa.  
“A utilização de um mesmo copo por cada um 
diminui a exploração de recursos naturais, a 
energia consumida, as emissões carbónicas e 
os resíduos produzidos com consequente dimi-
nuição da pegada ecológica”, reforça a verea-

dora, dando nota que a medida tem por objeti-
vo “tornar as Festas da Praia mais ecológicas e 
amigas do ambiente”. 
A iniciativa ‘Praia Sem Palhinhas’ junta-se no 
combate ao plástico e, no decurso das festas, a 
‘Brigada Verde’ - que será formada por uma 
equipa de voluntários devidamente identifica-
dos - “zelará pela implementação das medidas 
descritas anteriormente”, explica Raquel 
Borges.   
A ‘Calculadora Ambiental’, por seu turno, pro-
cederá à contabilização dos resíduos produzi-
dos nas Festas da Praia. 

Município do Ano 1 continua  
a investir na via ambiental
A Câmara da Praia da Vitória, que tem vindo a ser distinguida pela sua con-
duta ecológica, vai implementar dez medidas amigas do ambiente nas fes-
tas. Conheça o plano da autarquia e um pouco do que tem feito em matéria 
de sustentabilidade ambiental
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deste património natural 
continuaram sem interregno. 
É, de resto, o que indica Raquel 
Borges, dando igualmente nota que o corpo téc-
nico na área ambiental da autarquia “aumentou 
com a contratação de três técnicos superiores 
anteriormente integrados na equipa do projeto 
que asseguram os trabalhos de monitorização 
da qualidade da água, flora e avifauna cumprin-
do o estipulado no plano de gestão pós-LIFE”. 
Quanto ao Centro de Interpretação Ambiental, 
acrescenta, continua a cimentar-se como um 
mecanismo de educação ambiental na ilha e 
vai, simultaneamente, potenciando a Praia da 
Vitória como nicho do turismo ornitológico. 
Entretanto, a manutenção e atualização da 
informação do sítio online www.Lifecwr.com - 
sobretudo a referente à observação de aves – 
“tem-se revelado um excelente meio de divul-
gação deste nosso património com importân-
cia reconhecida por especialistas internacionais 
ligados à observação de aves e à conservação 
da natureza”, observa a edil. 
A avifauna que já foi registada no conjunto dos 

pauis praienses situa-se nas 1 
espécies e a flora nas 11 

espécies.  
Este ano, a autarquia da 

Praia da Vitória foi 
novamente distingui-
da pelas boas práti-
cas ambientais e 
pela qualidade do 
projeto de recupera-

ção das suas zonas 
húmidas costeiras 

(pauis), recebendo do 
Governo Regional uma 

menção honrosa no âmbito 
dos prémios ‘Espírito Verde 1’. 

Mas, e independentemente dos reconheci-
mentos institucionais e do facto de o município 
estar empenhado em contribuir para a redução 
da pegada ecológica, a verdade é que há ainda 
“um longo caminho a percorrer” até que a 
Câmara Municipal possa ver a comunidade 
espelhar a sensibilidade ambiental que ela 
mesmo se esforça por promover. 
De acordo com os dados da autarquia, nos últi-
mos anos desenvolveram-se cerca de 1 ações 
de sensibilização ambiental, tendo  por 
cento delas sido dirigidas a um público com 
uma faixa etária localizada entre os  aos 1 
anos.  Cerca de  por cento abrangeram ida-
des entre os 1 aos  e as restantes 1 por 
cento, pessoas com mais de  anos.  
Em 1, o plano de atividades incluiu a reali-
zação de visitas de estudo mensais e as come-
morações dos dias mundiais do ambiente e da 
água,  ações que “permitiram chegar a cerca 
de  crianças e atingir perto de 1 pes-
soas na totalidade”, aponta a vereadora.

Trabalho ambiental mantém-se após 
o Prémio Município do Ano 1  
Em 1, a Universidade do Minho premiou o 
município praiense pela qualidade do projeto 
‘Restauro Ecológico e Conservação da 
Infraestrutura Verde Húmida Costeira da Praia 
da Vitória – LIFE CWR’, que se desenvolveu ao 
abrigo do Programa LIFE + da União Europeia 
e pelo qual foi financiado. 
O projeto, esclareça-se, implicou o restauro e 
aumento da sustentabilidade do Paul da Praia 
da Vitória, a recuperação da zona húmida do 
Belo Jardim e do Paul da Pedreira, na freguesia 
do Cabo da Praia. 
O Prémio Município do Ano 1 foi entregue 
em novembro último e o reconhecimento 
encheu “o município de orgulho”, ou não tives-
se traduzido materialmente “a qualidade do 
trabalho que se tem realizado em termos 
ambientais na Praia da Vitória, colocando-o 
entre os melhores do país nessa área”, conta a 
vereadora com os pelouros do Ambiente e 
Projeto Life na Câmara Municipal. 
Não obstante o financiamento comunitário ter 
terminado no ano passado, os trabalhos de moni-
torização ambiental dos pauis e a campanha de 
sensibilização ambiental para a importância 
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