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(Re)Florescer
com festa e cor
a cidade nortenha
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Programa
#1 MAIO

|14h00|

Abertura das exposições
> Museu V. Franciscanismo/ Paços do Concelho/ Teatro RG/
Igreja N.º S.º Passos/ Centro A. Artesanato/ Passo Quaresmal

|15h00|

Mundo das Crianças e Mundo Verde
> Centro Histórico até às |18h00|

|16h00|

Peça Teatro “A Fúria, uma comédia de nerves”, Artepalco
> Teatro Ribeiragrandense

|16h30|

Atuação Grupo Folclore Porto Formoso
> Palco do Jardim

Abertura das restantes exposições da Festa
> Paços do Concelho/ Teatro RG/ Igreja N.º S.º Passos/
Centro Apoio Artesanato e Passo Quaresmal

|17h00|

Missa Santo Cristo Dos Terceiros
> Igreja Matriz RG

|18h00|

Procissão Santo Cristo dos Terceiros
> Igreja Matriz RG/ Museu V. Franciscanismo

Mundo das Crianças e Mundo Verde
> Centro Histórico até às |18h00|

|19h00|

Workshop “Flores mais lindas”
> Palco Teatro Ribeiragrandense

Aerokick é alegria e bem-estar

|19h30|

Atuação do grupo Âncora da Vila
> Museu V. Franciscanismo/ Centro

|20h30|

Concerto pela Filarmónica Lira do Norte, Rabo de Peixe
> Palco Teatro Ribeiragrandense

|21h30|

Encerramento da Festa com presença Sr. Presidente CMRG
e todos os participantes da Festa
> Palco Teatro Ribeiragrandense

|09h30|

Passeio Cicloturismo Ribeira Grande
> Artérias Ribeira Grande

|14h00|

Abertura da exposição “Registos Santo Cristo”
> Museu Vivo Franciscanismo

|14h30|
|15h30|

|15h00|
|15h30|

Carro alegórico e Bombomania dão as boas vindas à Festa
> Museu V. Franciscanismo/ Centro

> Palco Teatro Ribeiragrandense

|16h30|

Workshop “Flores mais lindas”
> Palco Teatro Ribeiragrandense

|18h00|

#3 MAIO

Atuação folclore da Lomba da Maia
> Palco Teatro Ribeiragrandense

|20h00|
|21h00|

Apresentação oficial “Orquestra Ligeira Ribeira Grande”

# PARTICIPANTES COM BARRAQUINHAS - Produtos

> Palco Teatro Ribeiragrandense

Casermel /Licores Ferreira /Mercado das Ervas /Escola Secundária RG /O
Chocolatinho /Chá da Gorreana /Escola Profissional RG /CMRG

Desfile de moda “Primavera-Verão”

# PARTICIPANTES COM BARRAQUINHAS – Flores

> Palco Teatro Ribeiragrandense

Azália Florista/Plantivime/Cravo e Rosa/Beija Flor/Verónica Teles/Agribela/
Jardim Alegria

# ANIMAÇÃO RUA

#2 MAIO
|14h00|

Abertura das exposições e mercado

|15h00|

Mundo das Crianças e Mundo Verde/O telescópio entre as flores
> Centro Histórico até às |18h00|

|15h30|

STEP é alegria e bem-estar
> Palco Teatro Ribeiragrandense

|16h00|

Desfile alegórico “Ribeira Grande em Flor”
> Cabo da Vila – Centro

|18h30|

Flores ao som do hip hop
> Palco Teatro Ribeiragrandense

|19h00|

Workshop “Flores mais lindas”
> Palco Teatro Ribeiragrandense

|20h00|

Missa do Santo Cristo dos Terceiros
> Museu V. Franciscanismo

|21h00|

Procissão do Santo Cristo dos Terceiros
> Museu V. Franciscanismo e Igreja da Matriz

|21h30|

Peça Teatro “A Fúria, uma comédia de nerves”, Artepalco
> Teatro Ribeiragrandense

|22h00|

Concerto Filarmónica Santíssimo Salvador do Mundo
> Palco Teatro Ribeiragrandense

A Associação Juvenil Rabo de Peixe irá animar o centro e Rua Direita das 15h às 18h
> Pula Pulas pela Rua Direita
> Slide Radical no Centro Histórico
> Musica ambiente Rua Direita e Centro Histórico

# FESTA DECORADA

> Varandas do Teatro e CMRG decorada
> Exposição ao ar livre de elementos da nossa etnografia
> Concurso de maios
> Jardim Paraíso decorado com bonecos da Disney
> Brazão Municipal em Flor
> Participação de 38 instituições (escolas e IPSS) na decoração da Rua Direita

# EXPOSIÇÕES
As exposições estarão abertas das 14h às 22h (CMRG, Teatro RG,
Centro A. Artesanato, Igreja N.º S.º Passos, Passo Quaresmal, Museu
V. Franciscanismo)
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Entrevista

Enriquecer a oferta
turística e dinamizar
a economia local
Alexandre Gaudêncio. Para o presidente da Câmara
Municipal, a promoção de eventos como a Festa
da Flor deve encarada como um instrumento
de promoção da Ribeira Grande, servindo ainda para
agitar a dinâmica económica do concelho
Durante muitos não se realizou a Festa da
Flor. O que esteve na base da decisão da
autarquia de reativar esta festividade?
Em primeiro lugar, pesou a intenção de criarmos um evento de atracção turística, indo buscar o que o concelho tem de melhor para oferecer com a temática da flor. Depois, pretendemos procurar uma altura do ano em que não
houvesse grande oferta de animação turística
na ilha e identificamos o início de Maio, também pela proximidade às festas em honra do
Senhor Santo Cristo dos Milagres e pelo consequente acréscimo de emigrantes e turistas
nessa altura do ano. Assim, conseguimos reunir
um conjunto de premissas que nos dão a
garantida de que poderemos ter uma grande
afluência a este evento.
Em termos de programa e dinâmica o que
muda entre a última Festa da Flor e a edição
deste ano?
A envolvência religiosa que é a principal novidade. Estamos a envolver a devoção ao Senhor
Santo Cristo dos Terceiros, um santo muito
considerado, sobretudo no centro da cidade.
Mas pouco conhecido do resto da ilha…
E com esta envolvência, a ideia é revitalizar e
promover esse culto. Aliás, houve um novo
impulso no ano passado para testarmos a reação dos ribeiragrandenses e correu muito bem.
Depois, como há uma relação quase directa
com o Senhor Santo Cristo dos Milagres, atendendo ao facto da Madre Teresa da Anunciada
ser muito devota do Senhor Santo Cristo dos
Terceiros, julgamos ser pertinente uma data
que fosse próxima das grandes festividades em
Ponta Delgada. Temos aqui uma série de coin-

cidências que nos fazem
acreditar que a Festa da
Flor irá “chamar” muita
gente, funcionando como um
momento de excelência para promover o concelho e as suas tradições. Nesse
sentido, temos várias exposições, desde arranjos florais ao artesanato, passando pelos produtos mais característicos do concelho, numa
espécie de montra viva daquilo que temos de
melhor. Deste modo, pretendemos gerar mais
economia local e, gerando economia, criar
mais riqueza, de modo a fomentar novos
empregos, que é a ambição deste tipo de políticas de promoção.
Que dizer dos custos associados à festa?
Não estão em causa valores elevados. Tivemos
o cuidado, quando estivemos a organizar a
festa, de fazê-la com a prata da casa. Aliás,
prova disso é que toda a logística está a ser
feita pelos operacionais da Câmara Municipal,
que têm sido inexcedíveis no seu trabalho.
Também tivemos a preocupação de que toda a
animação festiva fosse feita com grupos do
concelho, não havendo nenhum grupo de fora.
Assim, conseguimos promover e dinamizar a
actividade dos nossos grupos de animação
local. Juntamos ainda a preocupação de realizar eventos que consigam trazeralgum retorno
para vários negócios. Nesse sentido, vamos ter
incorporado nas festas, por exemplo, um desfile de moda, onde os comerciantes vão ter
oportunidade de expor os seus produtos.
Juntam-se ainda os produtores de flores, frutos
e muitos outros agentes económicos que poderão tirar partido de uma maior aglomeração na
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cidade, como é o caso da restauração.
Ainda que em diferentes escalas, o espirito
deste evento será o da Festa da Flor da
Madeira?
O espirito é o mesmo. Promover em torno da flor,
uma festa. E à semelhança do que acontece no
Funchal, também temos como ponto alto d um
cortejo alegórico que irá envolver as freguesias
do concelho e várias instituições. É nossa pretensão, uma vez mais, envolver todo concelho porque temos várias realidades e acho que esses
momentos servem para que cada freguesia mostre o que tem e pode oferecer de melhor a quem
nos visita. Vamos também envolver as escolas do
concelho. Teremos ainda um tapete gigante de
flores em frente aos Paços do Concelho, feito por
famílias da Ribeira Grande. No fundo, pretendemos com este evento fortalecer o nome da
Ribeira Grande no panorama da ilha. E com esse
desafio que de nos é lançado de apostar numa
promoção turística diferenciada, há que
imprimir qualidade na organização dos eventos e até algum
requinte para que os
turistas tenham
boas e justificadas referências para
regressar.
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No ano em que a
Plantivime celebra “bodas
de prata”, Maria José Maré
promete surpresas

“Ninguém fica indiferente a uma flor:
se não puder comprar, aprecia”
Dos empresários ligados à floricultura à população em geral,
é grande o entusiasmo no retomar de uma festa que celebra
e promove o que de melhor a Ribeira Grande tem para oferecer,
usando as flores e o seu encanto como cartão de visita
“Sempre foi uma festa muito bonita. Eu vinha
todos os dias aos serões ou ao fim de tarde
para apreciar as flores. Comprava sempre um
ou outro vaso para embelezar o meu quintal”.
O saudosismo de Alda Beatriz Botelho, uma
apaixonada confessa de flores, fala bem alto
quando recorda as últimas edições da Festa da
Flor. Foi, por isso, com agrado que recebeu a
notícia de que a autarquia pretendia voltar a
trazer às ruas da cidade nortenha este evento.
“Agora é preciso que as pessoas se empenhem para que se possa retomar
esta tradição em força. Isso
seria muito bom nesta
altura em que temos
mais turistas na
ilha. E os turistas
gostam muito
dessas coisas:
flores, arte-

sanato, petiscos... Temos um
bom exemplo do que acontece, por exemplo, na Feira
Quinhentista: vimos muita
gente na cidade e bastante
movimento nas barraquinhas.
Tudo isso serve para deixar dinheiro na Ribeira Grande”, acrescenta.
E são, precisamente, impulsos que agitem
a dinâmica social e económica do concelho
que Maria José Maré considera “sempre benvindos”. Para a proprietária da Plantivime,
empresa ribeiragrandense que este ano completa  anos de existência no ramo da floricultura, “sempre que surgem oportunidades
para mostrar o melhor que temos e sabemos
fazer, há que aproveitar”.
Aliás, foi esse sempre o espirito que norteou a
atividade da Plantivime, desde os primórdios
da sua criação. A empresa foi crescendo com o
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tempo e, nos
dias de hoje,
é com orgulho que
Maria José
Maré recorda
esse percurso.
“Quando iniciamos o
negócio, comprávamos
1 ramos de margaridas, 
rosas e  cravos. Existiam dias em que tínhamos flores que se estragavam por não haver
venda para elas. Agora, vendemos, por semana, à volta de mil molhos de margaridas, 
rosas e mais umas quantas gerberas, em
S.Miguel mas também para outras ilhas”.
Embora admita não ter grandes expetativas no
volume de vendas a realizar durante as festas,
esta empresária é apologista de que a “união
faz a força” e de “miolos também são pão”

Hermínio Sousa,
gerente da Florista
Azálea garante empenho
na participação

É no Mercado Municipal
que encontramos Liseta Moniz
do “Jardim da Alegria”

“No último ano em que houve festa até não
foi mau no que respeita a vendas. Fizemos um
carro e tivemos uma barranquinha no jardim.
Havia muita gente na Ribeira Grande. Espero
que este ano se repita a enchente”.
Embuída do optimismo que essa memória lhe
traz, Maria José Maré, assegura que vai participar “com o mesmo entusiasmo de sempre”.
“Não há muito dinheiro, mas há vontade de
fazer alguma coisa. Garantida está uma barraquinha mas, quanto ao tema, a familia ainda
vai decidir”, remata a empresária.
Igual compromisso assume Hermínio Sousa.
Para o gerente da Florista Azálea, os tempos
não são “de grandes aventuras” mas a participação na Festa da Flor irá ser feita com “muito
empenho e dignidade”.
“O negócio das flores já conheceu melhores

dias.
Tirando aniversários, funerais e algumas datas especiais, ao longo do ano, as vendas têm sofrido quebras muito significativas.
Por isso, qualquer oportunidade para vender
mais um pouco é sempre mais um balão de
oxigénio para o negócio. Além disso, há a particularidade da Festa da Flor coincidir com o
Dia da Mãe”, lembra.
Hermínio Sousa acredita que, apesar as dificuldades que atravessam todos os setores e
todas as bolsas, “para a mãe há sempre alguma coisa reservada, nem que seja para uma
simples flor”.
Embora que reconheça que não há margem de
comparação com a Festa da Flor que acontece
na vizinha Madeira, este gerente diz ter boas e

“É preciso surpreender” Conhecido há muito pela sua habilidade em arranjos florais, Luis Lima acredita que o segredo
para surpreender nesta Festa da Flor (e no negócio) é
capacidade de surpreender os visitantes.
“Seja num casamento, numandor de uma procissão ou
num simples ramo, cada vez mais as pessoas são exigentes. Já não se pode estar nesta área a pensar que basta juntar flores bonitas e está feito o trabalho”.
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fundadas expetativas nas mais valias
do evento, basta que “tudo seja bem
organizado e que não se retome este
ano a festa e, para o ano, se volte a
deixar cair a ideia”.
“Dificilmente conseguiremos alcançar o peso que a Festa da Flor tem
na Madeira mas é preciso começar
por algum lado. Tudo nasce pequeno e
para crescer é preciso dar continuidade.
Para isso, a Câmara também tem de nos
apoiar”, desafia Hermínio Sousa.
“Empresários e população em geral têm de
perceber que estes eventos mexem com todos.
Não é só para quem estará a fazer negócio no
recinto da festa”, desabafa Liseta Moniz, a proprietária do “Jardim da Alegria”, instalado no
Mercado Municipal da Ribeira Grande.
“Para nós, floristas, funciona como uma montra do que fazemos com as nossas flores e dos
nossos serviços. Mas, os primeiros a sentir
retorno deverão ser os restaurantes porque
ninguém vai pensar em comprar flores, antes
de ter a barriga cheia. Depois, então, será
tempo de satisfazer os olhos e a alma, e lá
estaremos nós com as nossas flores”.
Cheiros, cores e encantos vários irão assim
povoar as ruas da cidade nortenha, a partir de
sexta-feira, através de uma imensa variedade de
flores. Uma festa que regressa à Ribeira Grande
e com quem ela muitos saudosos desse ambiente. Uma dessas pessoas é Rosa Viveiros, com 
anos de idade, diz que fazia por
não falhar. “Ninguém fica indiferente a uma flor.
Mesmo que não seja
para comprar,
sempre enche a
alma apreciar”.
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Garagens e oficinas
transformam-se em terreno
fértil para as flores da festa
O palco principal da Festa da Flor será a Praça do Município
e o programa só arranca sexta-feira mas, um pouco por todo concelho,
há muito que começou a azáfama. São muitas dezenas de mãos
laboriosas, postas ao serviço da criatividade, para que nenhum
pormenor falhe na hora de devolver à Ribeira Grande um evento
que quer reconquistar a cidade e a ilha

Juntas de freguesia
e instituições também
se mobilizam para
preparar a festa
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O cheiro a tinta fresca, a azáfama de serras e
serrotas e o constante martelar servem de chamariz a quem passa junto às antigas garagens
dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande.
Olhares mais curiosos não resistem mesmo a
espreitar o que ali se passa… É um verdadeiro
quartel general de gente empenhada em dar
forma às decorações e material de apoio à
Festa da Flor.
“Começamos pelo pórtico de entrada que é o
que dá as boas vindas a quem nos vai visitar.
Foi muito trabalhoso por ser bastante grande.
Além disso, é composto por um entrelaçar de
várias flores, o que existe muita minúcia”,
explica Otília Botelho, que há muito anda de
pincel em punho, fazendo nascer um sem fim
de cravos, hortenses, gerberas…

Do Pico da Pedra à Lomba de São Pedro, são
muitos os munícipes que vão estar envolvidos
na Festa da Flor. Seja com a exposição ou
venda de produtos, seja na construção dos carros alegóricos que irão abrilhantar o desfile
agendado para tarde do próximo sábado. E
quanto a essa tarefa, grande parte das ideias
já estão na cabeça ou no papel, mas no terreno o “produto final” ainda é residual já que a

Apesar de já muito habituada à tarefa de pintora, esta funcionária do Museu Vivo do
Franciscanismo reconhece que o desafio de dar
cor à Festa da Flor neste ano de arranque pedelhe uma dedicação e um empenho especial.
“Há muitos anos não se fazia esta que é uma
festa muito querida dos ribeiragrandenses. As
pessoas estão expetantes e vão estar atentas a
todo e qualquer pormenor”, desabafa.
Por essa razão, todas as mãos que se disponibilizam para ajudar não são demais. Sandro
Oliveira, outro funcionário da autarquia, apesar
de ligado à área do turismo, por estes dias, só
tem olhos (e mãos) para o desemho e pintura.
“Dava um imenso jeito que por aqui houvesse
mais gente com jeito para os desenhos. O que
vale é que o entusiasmo vai servindo para dis-

farçar essa lacuna e o trabalho vai aparecendo.
Afinal, tudo isto é para ver se conseguimos voltar a chamar gente à cidade, porque esta era
uma festa icónica na ilha”.
Uma dedicação que junta ainda outro pessoal
de diversos setores da Câmara, como por
exemplo pintores e carpinteiros. Sobretudo
nesta segunda área, as mãos laboriosas são
em maior número mas o volume de trabalho
assim o exige. É que é preciso conceber os pórticos que serão colocados ao longo do palco da
festa, assim como os cavaletes para as exposições, entre outras necessidades que são surgindo à medida que se vai definindo o desenho do evento no terreno.
Prontos e pintados de frescos estão já os carrinhos que vão servir para venda de algumas
gulodices tradicionais. Bruno Garcia, da seção
de carpintaria, foi quem lhes deu forma, Otília,
como é hábito, imprimiu-lhes cor e conferiulhes ainda mais graça.
“Fazem lembrar os antigos carros de venda de
gelados. Houve o cuidado de os fazer de forma
a que quem os manobrar não precise de empenhar pender um grande esforço físico”.
Olhando o calendário, é uma corrida de obstá-

culos contra o tempo mas cujas etapas, garante Otília Botelho, vão ser concluídas com sucesso graças a uma “equipa muito empenhada”.
“Toda a gente trabalha para o mesmo fim, de
forma bastante harmoniosa e voluntariosa. E,
acima de tudo, com um orgulho enorme por
devolver à Ribeira Grande a Festa da Flor”.
Mas porque o ponto alto desta festa é o desfile
de carros alegóricos, os próximos dias serão
orientados para a tarefa de conceder o mais
sedutor de todos os veículos. E com vista a tornar bem sucedida essa pretensão, Otília
Botelho já tem o esquema montado…
“Será um carro feito com motivos tridimensionais, fazendo uma alegoria aos quatro elementos: terra, fogo, ar e água, tudo trabalhado
com bastante cor e fantasia. A personificação
destes elementos estará a cargo de quatro
bonitas mulheres. O restante do carro serão
flores gigantes que se vão entrelaçando umas
nas outras. E são muitas”.
Não há, por isso, mais tempo para continuar
com a entrevista... Até ao final desta semana,
todos os minutos contam… Há ainda muito trabalho por fazer e, como em qualquer festa,
todos os pormenores contam…

maior parte da decoração dos carros alegóricos
será feita com flores naturais. É o que acontece, por exemplo, com o carro a apresentar pela
junta de freguesia da Ribeira Seca.
“Vamos fazer o carro apenas na véspera da
festa para que as flores mantenham a sua fescura. Não podia ser de outro modo”, explica o
presidente, João Moniz.
Ainda que sem querer revelar muitos porme-

nores sobre tema do carro - para não fazer perder o efeito surpresa no dia do desfile- diz que
“haverá uma charrete e cavalos ”.
Pouco diferente é o que se passa na freguesia
da Ribeirinha. José Carlos Garcia, o presidente,
assegura que vai levar ao desfile a ribeira que
dá nome à freguesia. “Terá, como é natural,
direito a àgua e tudo. O nosso tema envolve
ainda uma dezena de figurantes mas, na pre-

paração de tudo, somos muitos mais”, garante.
Mais adiantado estará o trabalho das escolas
do concelho que irão conceber e
decorar,por exemplo, vários
motivos florais para
ornamentarem os
pórticos ao
longo do recinto da festa.
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Santo Cristo dos Terceiros:
a primeira “paixão” de
Madre Teresa d’Anunciada
É uma devoçao de grande fervor na malha urbana do concelho
da Ribeira Grande mas a ouvidoria quer vê-la ganhar dimensão
e expressão no resto da ilha de São Miguel

Com a integração das celebrações em honra do
Senhor Santo Cristo dos Terceiros na Festa da
Flor, espera-se que se multipliquem os olhares
sobre a devoção a um santo que terá sido um
importante papel no percurso de Madre Teresa
d’Anunciada.
“Madre Teresa d´Anunciada, antes de ir para o
Convento da Esperança, como morava aqui na
Ribeira Seca, vinha à igreja dos Frades com
muita assiduidade. Tudo indica que iniciou a
sua devoção à paixão de Jesus Cristo através
da imagem do Senhor Santo Cristo dos
Terceiros. Depois, em Ponta Delgada e fazendo
parte de uma ordem de clausura, encontrou,
então, a imagem do senhor Santo Cristo
dos Milagres”, explica o padre
Manuel Galvão.
Para o assistente eclesiástico da Santa Casa da
Misericórdia da
Ribeira Grande, a
revitalização e
“expansão”
do culto ao

Senhor Santo Cristo dos Terceiros é vista como
uma oportunidade de conferir mais um impulso
para a beatificação de Madre Teresa d’Anunciada,
lembrando que “a expressão da devoção dos fiéis
é um importante pilar nesse processo”. E, a avaliar, por exemplo, pela moldura humana presente
na solene procissão do ano passado, a semente
tem sido “lançada com êxito”.
“Agora, espera-se que encontre muito terreno
fértil para continuar a germinar”, desabafa o
padre Manuel Galvão.
Recorde-se que as celebrações em honra do
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Senhor Santo Cristo dos Terceiros, promovidas
pela Santa Casa da Misericórdia da Ribeira
Grande, têm lugar por altura da Quaresma,com
a conhecida procissão dos Terceiros. No ano passado, para além dessa manifestação habitual e
com intuito de assinalar a canonização dos Papas
João XXIII e João Paulo II, este último cidadão
honorário da cidade de Ribeira Grande, a ouvidoria em conssonância de posições com outras
entidades entendeu fazer voltar a imagem sair à
rua em procissão. Este ano, repete-se esta
“segunda adoração” numa nova data.
“No fim das celebrações do ano passado, já tinha
ficado a ideia de fazermos a celebração no
domingo antes do Senhor Santo Cristo dos
Milagres. Primeiro, porque, logo a seguir à
Páscoa, existem, em vários pontos da ilha, celebrações que atraem muitas pessoas, fazendo
com fosse maior a possibilidade dos fiéis se dispersarem pelas diferentes manifestações ”, explica o assistente eclesiástico da Santa Casa da
Misericórdia da Ribeira Grande.
“Também pensamos nos emigrantes. A proximidade destas celebrações à festa do Senhor Santo
Cristo dos Milagres pode fazer com que quem
viesse para uma festa, pudesse participar na
outra”, acrescenta.
Refira-se, a propósito, que este é um culto secular, fortemente impulsionado pela Ordem
Terceira, cujo último assistente na Ribeira Grande
foi o falecido padre Edmundo Pacheco.

