
10         26 de Julho de 2004

Açores de pândega este Verão 
Em tempo de férias, para muitos, dá sempre jeito conhecer algo que lhe possa estimular a "ir para fora cá dentro". 

Em tempo de férias, pa-
ra muitos, dá sempre jeito
conhecer algo que lhe
possa estimular a "ir para
fora cá dentro". Quiçá um
vasto leque de cartazes de
festas e festivais que vão
ocorrer este verão um
pouco por todo o arqui-
pélago? Passadas as San-
joaninas e a Semana Cul-
tural de Velas, aproxi-
mam-se agora as festas
Praia 2004, as festas do
Senhor Santo Cristo dos
Milagres da Graciosa, a
Semana do Mar (Faial), a
Maré de Agosto (Santa
Maria), o Cais Agosto (Pi-
co), o Festival de Música
do Corvo.

Na Praia da Vitória
(entre 30 de Julho e 11 de
Agosto) já todos conhe-
cem, minimamente, o que
se passará, mas, mesmo
assim, fica o essencial: os
concertos vão estar a car-
go dos ingleses The Moo-
dy Blues, dos Extreme e
do brasileiro Ney Matro-

grosso; Carlos Alberto
Moniz, Paco Bandeira e
Alexandra, fecham o rol
de artistas a actuarem no
palco grande das festas
concelhias Praia 2004.
Depois os pequenos pal-
cos, um dedicado ao Jazz,
outro ao que é nosso. Para
além de marchas e corte-
jos, pode, também, dar
um saltinho à Feira Gas-
tronómica do Atlântico,
este ano, com um restau-
rante convidado vindo de
Buenos Aires, Argentina.

Mais ao lado, na ilha
Graciosa, realizam-se as
Festas do Senhor Santo
Cristo dos Milagres, de 06
a 10 de Agosto, na vila de
Santa Cruz.

Música, touros, exposi-
ções e provas desportivas
são as atracções do cartaz
que levará à segunda ilha
mais pequena do arqui-
pélago nomes como a
Banda Eve, Clã e Marco
Paulo. Mas, mais do que o
rock para os jovens e o

romantismo de Marco Pau-
lo, as festas da Graciosa
vão contar, ainda, com os
nomes de António Pinto
Bastos e Teresa Tapadas -
vão cantar o fado. 

As festas serão anima-
das, também, pelas nossas
filarmónicas, não só lo-
cais, mas idas das ilhas do
Pico e Terceira, assim co-
mo o Grupo de Folclore
da Graciosa. A Procissão
do Senhor Santo Cristo
dos Milagres será, como
sempre, um dos pontos
altos das festas. 

Para quem vai pela
festa brava, nomes como
os dos cavaleiros Joaquim
Bastinhas, Marcos Tenó-
rio, João Carlos Pamplo-
na e Tiago Pamplona, as-
sim como os Grupos de
Forcados da Tertúlia Tau-
romáquica Terceirense e
do continente, preenchem
o cartel. As tradicionais
touradas à corda serão
parte integrante das fes-
tas.

Provas náuticas e de
caça, exposições e o lança-
mento de um livro levam
ao fogo de artifício que
encerrará as festas.

SSeemmaannaa  ddoo  MMaarr

A umas horas de via-
gem está o Faial que, este
ano, pretende animar a
malta, entre 30 de Julho e
08 de Agosto, com os no-
mes dos Ala dos Namo-
rados, Vitorino e Luka (a
tal do "tou nem aí").

Quanto a música, os
grupos Atlas, Gente Nova
e Gerações, a cantora
Joana, da "Operação Tri-
unfo" e a música açoriana
cantada por Luís Alberto
Bettencourt, são outros
atractivos.

Depois muitas provas
náuticas, ou não estivésse-
mos a falar da Semana do
Mar. Provas locais de

canoagem; a chegada da
regata de Vela de Cru-
zeiro "Atlantis Cup - Re-
gata da Autonomia" e a
prova de Offshore do Cam-
peonato Nacional de Cru-
zeiros; o cortejo naútico
da festividade da Senhora
da Guia; a regata "Troféu
Horta", integrada no
Campeonato de Portugal
de Cruzeiros; provas re-
gionais de vela ligeira;
provas de mini-veleiros;
pólo aquático; provas de
remo, jet-ski e pesca des-
portiva e uma acção de
limpeza da Praia de Porto
Pim, são os momentos
marítimos previstos no
programa.

Uma feira do livro, ex-
posições e mostras de
artesanato, são outros dos
ingredientes dos festejos.
O encerramento das fes-
tas terá lugar na noite 08
de Agosto, com um espec-
táculo de fogo de artifício.

AAttrraavveessssaannddoo  
oo  ccaannaall……

Atravessando o canal,
no Pico as festas começam
em fins deste mês e
acabam em finais de
Agosto. Primeiro, as fes-
tividades de Santa Maria
Madalena (21 a 25 de
Julho), com a deslocação
à ilha montanha dos con-
hecidos Xutos & Ponta-
pés, do projecto Portugal
a Cantar, que integra
Miguel Ângelo (Delfins),
Miguel Gameiro (Pólo
Norte) e vários dos partic-
ipantes no programa
"Operação Triunfo". Para
fechar as festas da Ma-
dalena os Fúria do Açúcar
e uma banda vinda do
Brasil.

Acabam as festas na
Madalena e começam em
São Roque. O Cais Agosto
(de 29 de Julho a 01 de
Agosto) contará com as
participações dos Santa
Maria, dos brasileiros
Suingue And Sea e dos
dinossauros Whitesnake.

Mas, na ilha do Pico, na

última semana de Agosto,
tem lugar a tradicional
Semana dos Baleeiros,
nas Lajes. Aqui, actuarão
nomes como Rui Veloso,
Carlos Alberto Moniz e
Moonspel.

EE  nnoo  CCoorrvvoo??
UUmm  ssuucceessssoo!!

Viajamos agora até oci-
dente, até ao Corvo, a
mais pequena ilha da
Região.

Com apenas 17 quiló-
metros quadrados e 400
habitantes, a "Festa e Na-
tureza" vai acontecer, en-
tre 13 e 15 de Agosto, num
festival musical.

O Festival dos Moinhos
vai decorrer em simultâ-
neo com a festa de Nossa
Senhora dos Milagres. 

Quem conhece o Corvo
já sabe que não se trata de
preparar uma grande in-
vasão, mas o facto é que
os cerca de mil forasteiros
que a ilha espera receber
já são motivo de sobra
para muita preocupação. 

O festival, a decorrer no
Boqueirão, tem previsto a
participação de Nuno
Bettencourt, com o seu
novo grupo "Population
1". Nuno Bettencourt que
vai ser, também, a estrela
na reunião do seu antigo
grupo, os Extreme.

De França, o grupo
"The New Princess"; do
Continente, Pedro Cami-
lo, Lulla Bye e do Pico o
grupo "Toni & Not Band". 

Mas, o momento mais
aguardado é a partici-
pação de um grupo de
Gospel, Bóston: "Freda
Battle and The New
Temple Worshipers".

No entanto, as preocu-
pações são muitas até
porque ter espaço e ali-
mentação para mais mil
pessoas não é tarefa fácil.

AA  OOrriieennttee::  
MMaarréé  ddee  AAggoossttoo

Findas as festas da ilha

mais pequena, do outro
lado do mar, em Santa
Maria, começa a Maré de
Agosto (18 a 22 de A-
gosto). Artistas e grupos
de seis países compõem o
cartaz desta XX edição do
mais antigo festival de
música que se realiza nos
Açores.

Assim, vão passar pelo
palco da Praia Formosa
músicos e grupos de Por-
tugal, Canadá, Estados
Unidos, França, Guiné-
Bissau e México. Con-cer-
tos dos portugueses Ma-
falda Veiga, Navegante, o
guitarrista de blues André
Indiana e o grupo Texa-
billy Rockers, são alguns
dos nomes previstos para
o festival.

O programa inclui,
ainda, espectáculos de
Nuno Bettencourt, o aço-
riano dos norte-ameri-
canos Extreme, Susana da
Câmara (Canadá), Nino
Galissa (Guiné-Bissau),
Mr.Gang (França) e Los
de Abajo (México). Na
noite de abertura do festi-
val, a 18 de Agosto, actu-
am os Stream, Eyeless e
Easy Way.

O Maré de Agosto tem,
também, uma noite dedi-
cada à música açoriana,
com os artistas Luís
Alberto Bettencourt, Zeca
Medeiros, Suzana Coelho,
Aníbal Raposo e os Ron-
da da Madrugada.

Para assinalar os 20
anos do evento, a associ-
ação vai lançar, a 19 de
Agosto, o primeiro vol-
ume de um CD com te-
mas de grupos que já pas-
saram pela festival e um
livro com o seu historial.

Orçado em 200 mil
euros, o Maré de Agosto
conta com apoios da
Câmara Municipal de
Vila do Porto e direcções
regionais da Cultura, Tu-
rismo e Juventude.

O festival atrai habit-
ualmente até Santa Maria
milhares de visitantes de
outras ilhas.

Açores podem vir a exportar leite e carne para as Canárias

O arquipélago dos Açores pode vir a exportar produtos lácteos e
carne para as Canárias, por via marítima.
A ideia foi deixada por
Duarte Ponte, após uma
reunião com uma comiti-
va empresarial do arqui-
pélago espanhol que se
deslocou aos Açores para
contactar com a reali-
dade regional. 
O secretário regional da
Economia refere que
com o sistema de incen-
tivos da União Europeia,

relativamente aos trans-
portes marítimos, que
permite ao Governo Re-
gional suportar 30 por
cento do valor das via-
gens marítimas para ex-
portação, para países que
não Portugal, "temos
toda a viabilidade econó-
mica de exportar para as
Canárias produtos que
eles importam, por vezes

produtos lácteos açori-
anos que exportam para
a Holanda e que depois
de transformados são
importados para as Ca-
nárias". Duarte Ponte
acrescenta que "havendo
uma ligação directa, es-
tou convencido que ha-
verá negócio entre as
duas regiões".


