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Festas da Praia 1
com novo modelo
administrativo e financeiro
Tibério Dinis. Melhorar a qualidade das festas e assegurar a sua
sustentabilidade financeira são as apostas do presidente da Câmara da Praia
da Vitória, concelho que tem conseguido acompanhar o crescimento
no turismo, o que é visível no investimento que tem sido feito no setor
Como presidente da Câmara Municipal da
Praia da Vitória, estas são as ‘suas primeiras’
Festas da Praia. Como está a encarar este
desafio?
Obviamente com grande responsabilidade e
com o sentido de inovação que é preciso introduzir no modelo organizativo das maiores festas do concelho da Praia da Vitória. Este ano,
foram adotadas medidas de gestão das festas
relativamente diferentes de anos anteriores,
nomeadamente, na gestão do Music Resort e
da Tourada de Praça. Estão também a ser analisadas eventuais alterações à Feira de
Gastronomia, sempre com dois objetivos
essenciais presentes: melhorar a qualidade das
festas e assegurar a sua sustentabilidade financeira. A comparticipação de investimento
municipal na organização das festividades
deve ser adequado às exigências, sendo este

um investimento fundamental para o desenvolvimento social e cultural e para o crescimento económico do concelho.
Este ano, a autarquia apostou num novo
modelo de organização administrativo e
financeiro. Em que consiste este modelo?
Como disse, o município optou por introduzir
alterações face a anos anteriores que visam
contribuir para uma flexibilização do investimento público destinado à organização das festas e uma otimização dos meios para garantir
um maior rigor orçamental. Registe-se que o
orçamento global das Festas da Praia 1 atinge os  mil euros, sendo que o município
investe  mil euros, sendo os restantes resultante de patrocinadores privados e do aluguer
de espaços. Este ano foi determinado concessionar a privados a gestão do Music Resort,
assim como, a organização da Tourada de Praça

II

 de julho de 1

à Tertúlia Tauromáquica Praiense e ao Grupo de
Forcados Amadores do Ramo Grande.
O que tem sido feito para manter as Festas da
Praia como cartaz turístico do concelho?
As Festas da Praia já se assumiram como um
dos principais cartazes turísticos da Terceira e
dos Açores. Nestas festividades existem três
aspetos que são essenciais à captação turística.
Desde logo, realiza-se um dos maiores festivais
de música do País - o Music Resort; depois,
realiza-se aqui uma das melhores feiras gastronómicas portuguesas; por fim, a vertente da
tauromaquia que é já uma oferta consolidada
em termos de cartaz. Estes fatores aliados à
nossa beleza natural, à nossa história, às nossas zonas balneares, à hospitalidade da nossa
gente, à qualidade da nossa oferta turística,
fazem com que as Festas da Praia sejam um
momento único de convívio.
Este é um evento que atrai todos os anos
muitas pessoas à Praia da Vitória, em particular, e à Terceira, em geral. Na sua opinião,
o concelho e a ilha têm capacidade de resposta para acolher um eventual aumento de
visitantes?
A ilha e o concelho têm sabido adaptar-se
bem ao incremento da atividade turística. O
investimento no setor do turismo, na Praia da
Vitória, tem sido notório. O surgimento de
novas unidades hoteleiras e a crescente oferta
a nível de alojamento local, deu um passo
significativo na capacidade de resposta para a
colher o aumento de turistas que nos visitam.
Creio que existem sempre alguns aspetos a
melhorar e são eles que merecem a atenção
das entidades públicas.
De que forma é que as Festas da Praia contribuem para a economia do concelho e de que
forma é possível captar mais investimento?
Aqui colocam-se duas questões: o contributo
das festas para a economia e a captação de
investimento para o concelho. Na primeira vertente, a Câmara Municipal tem sabido investir,
de forma cada vez mais sustentável, na organização e realização das suas festividades.
Promover as festas é um investimento na economia, com retorno para as empresas.
Na outra vertente, a Câmara Municipal está a
desenvolver um conjunto de programas e sistemas que visam atrair mais investimento, assim
como, irá apostar nas atividades náuticas e na
potenciação da nossa Baía.
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‘Ao Sabor da Dança’
abre as Festas da Praia 1
O cortejo de abertura das Festas da Praia será transformado,
este ano, num espetáculo de dança que promete muito
movimento e deliciar os visitantes
As Festas da Praia deste ano vão ser “Ao Sabor
da Dança”. Um tema escolhido por Sara
Barcelos, diretora artística do cortejo porque
“nós somos uma ilha em movimento. A dança
é movimento, é ação”, disse para explicar que
o mesmo será transmitido ao público logo no
cortejo de abertura: “Este deixa de ser um desfile de abertura e passará a ser um espetáculo,
todo ele vai ser em movimento”.
Desta forma e no dia  de agosto, o cortejo de
abertura das Festas da Praia, será transformado
num espetáculo de dança, com
muita cor, alegria e animação. O cortejo
conta este ano
com cerca de 
elementos,
todos profissionais da dança,
sendo que os
carros alegóri-

cos serão transformados em palcos e “os elementos vão estar em
movimento, ou seja, uns irão a
tocar, outros a dançar e outros a
cantar”.
Este ano serão três carros a fazer parte
do cortejo, dois deles têm duas frentes.
Assim, o primeiro carro abre com o Tango e
será encerrado com o Flamengo. No segundo
carro será o Samba a abrir o desfile e a Salsa a
fechar. O terceiro e último carro é alusivo à
Broadway. A não esquecer também o desfile da
Marcha Oficial das Festas da Praia que conta
com  elementos.
No dia 1 de agosto, é a vez de sair à
rua, o Desfile Infantil. O tema este
ano é: ‘Era uma Vez...’ e conta também com três carros. O primeiro
carro são os ‘Vingadores’ em forma
de lego; o segundo carro é a
‘Marcha e a Luz’; e o último carro
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será ‘A Patrulha
Pata’.
Este desfile que
tem levado muitas
pessoas à Praia da
Vitória e feito as delícias dos mais novos é
composto por  figurantes
adultos. Desde de janeiro deste ano que Sara
Barcelos está a idealizar a parte artística das
Festas da Praia. Um convite que não pôde recusar e que a deixou orgulhosa. “Uma experiência
inovadora”, afirmou. Neste seu desafio, Sara
Barcelos conta com a colaboração de Joana
Silva, professora de dança que está a orientar
os grupos de dança que marcam presença nos
dois cortejos que compõem as Festas da Praia
1. Já os carros alegóricos que sairão à rua,
no cortejo de abertura foram desenhados por
Juvenal Castro e os carros do cortejo infantil
foram desenhados por Abel e João Mendonça.
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“Os cortejos que aqui
desenvolvemos podem
passar em qualquer uma
das cidades europeias”
Carlos Armando Costa, vereador da Cultura. Inovação é a palavra chave das
Festas da Praia deste ano. Da Feira de Gastronomia, à Tourada de Praça,
passando pelos cortejos e pela animação musical, tudo foi pensado para
chegar a todos os públicos e para que estes partilhem as suas experiências
Por altura da apresentação do cartaz do evento, falou de uma alteração estratégica em
relação ao modelo da festa. Em que consta
esta alteração?
Trata-se sobretudo de uma mudança em termos de funcionamento. Este ano foi decidido
adjudicar quer todos os conteúdos de programação musical do Music Resort quer a
Tourada de Praça. Esta situação permitiu-nos
ter uma redução significativa em termos
orçamentais bem como um alívio, digamos

assim, em termos de trabalho de equipa.
Todo o trabalho em torno dessas duas áreas,
que não é pouco, fica à responsabilidade da
entidade a quem foram adjudicados estes
serviços. No caso do Music Resort a sua programação está a cargo da empresa All Events
e a Tourada de Praça está sob a responsabilidade da Tertúlia Tauromáquica Praiense e do
Grupo de Forcados Amadores do Ramo
Grande. Dada a vasta experiência das entidades, acreditamos que farão um excelente tra-
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balho nas suas áreas e, consequentemente,
em prol das Festas da Praia e da Praia da
Vitória em particular.
O cartaz musical deste ano conta com nomes
sonantes da música portuguesa, também há
artistas de fora de Portugal mas sobretudo
tem uma forte presença de dj locais e de
outras ilhas dos Açores. Foi complicado montar este cartaz? E de que forma a presença de
artistas açorianos são uma aposta?
Pelo feedback que tive por parte da empresa
All Events, não foi complicado levar a cabo
este cartaz. Claro que não é fácil conciliar
agendas quer de programação, quer dos próprios artistas mas foi uma questão que se
ultrapassou com facilidade e por isso conseguimos os nomes de relevo nacional que foram
divulgados. Para a organização é sempre
importante ter na programação a presença de
artistas açorianos, pois, temos música e músicos de qualidade cujos trabalhos têm muita
dignidade para subir aos nossos palcos.
Na sua opinião, na escolha dos artistas é
importante pensar num programa/cartaz que
chegue a um público de todas as idades?
Sem dúvida! Não podemos fazer um cartaz que
responda apenas e só àquilo que os jovens querem mas também à vontade das restantes faixas etárias. Todo o público é importante para
nós e se queremos construir um programa de
qualidade, esse é um alicerce fundamental.
Claro que não podemos resumir a programação
do Music Resort como sendo a programação da
festa. As Festas da Praia têm todo um programa que, nos seus diferentes palcos, corresponde àquilo que os públicos querem ver.
As Festas da Praia primam também pelos cortejos, bem como os bailinhos, marchas, exposições, etc. Esta vertente cultural é uma ‘peça’
importante no sentido de dar a conhecer o
que de melhor se faz na Praia da Vitória?
As equipas que desenvolvem as estruturas alegóricas quer do cortejo de abertura quer do
cortejo infantil fazem autênticos trabalhos artísticos. Os cortejos que aqui desenvolvemos há já
alguns anos podem passar em qualquer uma
das cidades europeias, pois, têm dignidade
para tal e devemos ter orgulho nisso.
Queremos e devemos potenciá-los ainda mais
para que estes se tornem num atrativo turístico
para a Praia da Vitória. Este ano como poderão
ver na programação não teremos bailinhos.
Temos que perceber que cada atividade cultural
terceirense tem a sua época e se é feita fora da

sua época não se consegue apreciar da mesma
forma e não passamos toda a vivência ao turista que não conhece mas assiste ao que mostramos. É certo que a qualidade estará lá, mas
dificilmente conseguir-se-á perceber a sua
essência e espírito que são fundamentais
enquanto ativos culturais e turísticos. Embora a
Praia da Vitória tenha sido pioneira em marchas populares quando acolhia as Sanjoaninas,
a noite de São João não é em Agosto e por este
motivo este ano apenas estarão presentes as
marchas do concelho, com exceção da Marcha
Oficial das Sanjoaninas, e vamos repensar a
presença deste conteúdo em próximas edições
das Festas da Praia.
Uma das atrações das Festas da Praia é a
Tourada de Praça. Em termos de cartaz taurino quais são os principais novidades?
Neste aspeto mais uma vez primamos por dar
sempre oportunidade de termos na arena toureiros locais como o caso do Tiago Pamplona
que é conhecido e reconhecido enquanto tal.
Temos outros nomes de primeira linha da tauromaquia nacional como João Moura, João
Ribeiro Telles e Manuel Sousa. Dada a experiência e qualidade das exibições que já apresentaram e que apresentam em diferentes
eventos tauromáquicos e todas as referências
que são feitas nos órgãos de comunicação
social por críticos especializados na matéria
mas também por toda a experiência da
Tertúlia Tauromáquica Praiense, acredito que
temos um cartel de luxo.
Para além da corrida agendada para dia  de
agosto que outros eventos ligados à tauromaquia estão previstos?

Temos as habituais touradas à corda no areal,
no Juncal, nas Quatro Ribeiras, na Estrada 
de Abril e na Rua Padre Rocha de Sousa que
são sobejamente conhecidas. Destaco o facto
de no dia 1 de agosto termos um concurso de
Ganadarias com a participação de touros de
João Gaspar, Eliseu Gomes, Humberto Filipe e
José Albino Fernandes.
A Feira Gastronómica também tem sido uma
presença habitual nas Festas da Praia. Este
ano quais as alterações previstas?
Este ano realiza-se a XIX edição da Feira de
Gastronomia do Atlântico que tem sido um dos
pilares das Festas da Praia desde a sua 1ª edição, tendo ao longo dos anos sofrido melhorias significativas que nos garantem uma qualidade reconhecida por todos. Desde o seu início, tem passado pelo certame diversos restaurantes das várias regiões do país com a sua
cozinha tradicional, fazendo jus à Resolução do
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Concelho de Ministros nº. / que consagrou a Gastronomia como “parte integrante do
património cultural português”.
Na edição deste ano contamos com uma forte
presença de participantes regionais com a intenção de, em virtude do crescimento do turismo,
potenciarmos a mostra dos produtos regionais
assim como da cozinha tradicional terceirense e
açoriana. Do continente também temos novas
presenças correspondendo à renovação que
habitualmente todos os anos acontece.
Estando a organização da Feira a cargo da
Escola Profissional, garante-nos a qualidade,
segurança e o profissionalismo que a Escola
Profissional da Praia da Vitória impõe.
Contudo estamos em conjunto a preparar uma
revitalização da feira que poderá passar por
mudanças na configuração dos espaços, como
no próprio conceito dos restaurantes a convidar no futuro. Este é um processo que terá de
ser muito bem pensado e que terá de ser alvo
de uma evolução gradual ao longo dos anos,
por isso, já estamos a preparar a XX edição
neste sentido.
De que forma é que a Feira Gastronómica contribui para a economia local?
A Feira de Gastronomia quando foi criada teve
como intenção oferecer, nas Festas da Praia,
uma nova visão de gastronomia profissional e
diferenciada da oferta até então existente.
Penso que contribuiu para que existisse uma
visão diferente para o trabalho da nossa restauração mas também contribui para a economia local porque todos os restaurantes, embora trabalhem o conceito gastronómico da sua
região, consomem os produtos locais adicionais às suas especificidades.
Mas o que também é interessante, é que os restaurantes que têm passado por esta feira, também têm sido veículos de divulgação da Praia
da Vitória, da ilha Terceira e dos Açores, porque
frequentemente encontramos pessoas que cá
vêm curiosas e conduzidas pelos comentários
sobre as Festas da Praia e da ilha que lhe são
relatados. Inclusivamente este ano foi lançado
um livro/romance, intitulado “Aurora”, escrito
por uma autora que a convite, veio trabalhar
num dos stands da feira durante alguns anos e
escreveu um romance apoiado numa história
verídica pessoal, com a Feira de Gastronomia e
as Festas da Praia como cenário de fundo. Este
aspeto mostra bem a relação que é criada pelos
intervenientes na Feira e que certamente se traduz em contributo para a economia local.

Praia da Vitória
Um concelho amigo do investidor
Na Praia da Vitória, cada investidor é um amigo. A garantia é dada pelo presidente
do município, Tibério Dinis, que advoga as potencialidades do concelho, particularmente
nos setores agrocomercial, marítimo, turístico, tecnológico e da reabilitação urbana
Localizado no centro do Atlântico, o concelho
da Praia da Vitória oferece um conjunto de
oportunidades de negócio, o qual, cooperante
com a posição geoestratégica entre as
Américas, a Europa e África, potencia investimentos nos mercados globais.
Agrocomercial, mar, turismo, regeneração
urbana e tecnologia apresentam-se como os
setores estratégicos para a dinamização económica do concelho da Praia da Vitória.
“Aqui, cada investidor é muito bem acolhido e
a nossa colaboração é, no mínimo, semelhante
ao empenho de cada empresário para que o
seu projeto vingue. Somos sempre parceiros
ativos para que cada projeto tenha sucesso.
Porque acreditamos que o futuro destas ilhas
reside também na capacidade de atrair investimentos inovadores e sustentáveis. Na Praia da
Vitória, o nosso mote é “Um Lugar onde vale a
pena Visitar, Investir e Viver”. E, dia-a-dia, procuramos fazer jus a essa ideia, que nos motiva
e nos impulsiona para o futuro”, explica
Tibério Dinis, presidente da Câmara Municipal
da Praia da Vitória.
É nesse enquadramento que surge uma das
mais recentes medidas de potenciação do investimento – o Projeto de Interesse Municipal.

Segundo o autarca, esta medida é “uma ferramenta essencial para introduzir estímulos à
economia e incentivar o crescimento económico, pretendemos atribuir benefícios municipais
a projetos estruturantes de investimento que
se instalem no concelho, auxiliando desta
forma o desenvolvimento empresarial e a criação de mais oportunidades de emprego”.
“Através dela pretendemos que os projetos de
investimento – externos ou internos – recebam
prioridade máxima com vista à sua concretização, associando apoios municipais e regionais
e, acima de tudo, desfrutando de um acompanhamento de proximidade”, sublinha o autarca
praiense.

Setores estratégicos

Na Praia da Vitória, a estratégia de desenvolvimento definida pela autarquia, resultante da auscultação das forças vivas do concelho, assenta em
cinco setores estruturais: agrocomercial, mar,
turismo, reabilitação urbana e tecnologia.
Segundo o município, a produção agrícola que
respeita o ambiente, dá garantias de produtos
com segurança alimentar e atrativos para um
mercado de consumo que valoriza a sustentabilidade ambiental.
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“Estamos certificados pela Natureza e só isso é
uma mais-valia única”, sublinha Tiago
Ormonde, vereador do município com o pelouro da Economia.
“Este concelho e estas ilhas, a meio caminho
entre a Europa, as Américas e África, são hoje
destino mundial para turistas. Fomos e continuamos a ser ponto de escala, um paraíso a
descobrir sem pressa”, acrescenta Tiago
Ormonde.
“E hoje, caminhamos também num trilho certo
rumo à concretização de um Hub tecnológico,
orientado para a economia atual e do futuro,
onde as tecnologias de informação são centrais. Por iniciativa do Governo Regional dos
Açores, tendo este município como parceiro,
estamos, no âmbito do projeto Terceira Tech
Island, a formar uma nova geração de programadores de excelência e a construir condições
únicas para a concretização de projetos de
índole tecnológica. Na Praia Links - incubadora
de negócios da Praia da Vitória -, já damos
casa a vários projetos que aproveitaram estes
recursos humanos de qualidade. E estamos
empenhados em apoiar muitos mais”, sublinha, dando nota do sucesso desta iniciativa
pelo número de projetos já instalados.
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Para Tiago Ormonde, as potencialidades existentes na Praia da Vitória ganham maior evidência com a posição geográfica do concelho:
“A Praia da Vitória que alberga duas das maiores infraestruturas logísticas da Região - o
aeroporto das Lajes e o porto comercial -, é
central nas autoestradas marítimas e aéreas
que unem as Américas a África e à Europa. É
uma mais-valia que qualquer negócio global
não pode esquecer”.
“A rede de parques empresariais no concelho,
a reforçar este ano com o novo Parque
Empresarial da Vila das Lajes, confere à Praia
da Vitória um suporte único de acolhimento a
projetos empresariais que podem beneficiar
das sinergias da localização conjunta. E a
recente revisão do Plano Diretor Municipal instrumento central no ordenamento do território - amplia as áreas com potencial turístico,
abrindo, por exemplo, zonas circundantes à
baía da cidade para unidades hoteleiras.
Ambas as situações reforçam o ambiente préinvestimento existente no concelho”, refere.

que colocaremos maior enfoque: incentivo à
fixação de lojas âncora. Estas medidas terão o
acompanhamento e o apoio dedicado do
Gabinete da Empresa, localizado na Rua de
Jesus”, explica o autarca praiense.
A este programa, junta-se o programa “Viver
na Praia da Vitória”, que pretende dinamizar a
reabilitação urbana, com especial e significativa incidência na área de reabilitação urbana,
com uma área geográfica correspondente à
freguesia de Santa Cruz.
“Trata-se de um instrumento fundamental e
percursor da reabilitação dos muitos imóveis
em ruínas ou devolutos da nossa cidade. Além
dos benefícios concedidos pelo Instrumento

respeita ao diferencial suportado pelos respetivos arrendatários comerciais durante o período
da operação de reabilitação; suporte total de
todas as operações logísticas e obrigações
legais para com a cidade, nomeadamente, relativos à ocupação da via pública em período de
festividades; apoio na aquisição de habitação
própria e permanente por cidadãos até aos 
anos com incentivo no valor de % do valor da
avaliação das finanças, até ao limite de cento e
cinquenta mil euros e isenção de %, até ao
limite do primeiro escalão de Tarifas de Água,
Resíduos e Saneamento, pelo período de dois
anos; e incentivo ao arrendamento para cidadãos até aos  anos com isenção de %, até

Financeiro para a Reabilitação e Revitalização
Urbana, designado IFRRU , a Câmara
Municipal da Praia da Vitória apoiará na assessoria técnica da submissão das candidaturas e
assume os seguintes benefícios fiscais: desconto de % na taxa de IMI para os edifícios que
sejam objeto de reabilitação urbana; isenção na
taxa de IMT na aquisição de prédios urbanos
com destino à reabilitação urbana; isenção no
pagamento de taxas de licenciamento para
operações de reabilitação e reconstrução; apoio
financeiro aos promotores de projetos de reabilitação, no que concerne às despesas inerentes
às obrigações arqueológicas nas áreas de proteção da Praia da Vitória; apoio financeiro aos
promotores de projetos de reabilitação, no que

ao limite do primeiro escalão de Tarifas de
Água, Resíduos e Saneamento, pelo período de
dois anos”, explica Tibério Dinis.
A qualidade das nossas acessibilidades; a segurança e fiabilidade da nossa rede de comunicações; a segurança e qualidade de vida na nossa
cidade e freguesias; assim como toda a rede de
serviços comunitários, são também elementos
que valorizam este concelho e esta ilha como
territórios para investir e viver”, destaca.
“São portanto, e em nosso entender, valias que
se configuram como adjuvantes à tomada de
decisão para que novos negócios se concretizem neste concelho, nesta ilha e nesta Região”,
finaliza o presidente da Câmara Municipal da
Praia da Vitória.

Investir na Praia da Vitória

Os investimentos na Praia da Vitória beneficiam do quadro de apoios regional, o mais
benéfico do país.
Contudo perante os desafios que o comércio
do centro histórico enfrenta, a Câmara
Municipal da Praia da Vitória assume como
desafio a renovação, diversificação e competitividade do comércio local.
Nesse âmbito, até ao final do ano, estará em
vigor o programa “Investir na Praia da Vitória”,
anunciado pelo presidente da Câmara Municipal
na cerimónia comemorativa da elevação da Praia
da Vitória a cidade, ocorrida a  de junho.
“Este programa incluirá as seguintes medidas
de apoio: apoio técnico e jurídico; criação de
bolsa dos espaços comerciais disponíveis para
arrendamento; criação de bolsa de franquias e
lojas âncoras disponíveis; reforço das ações de
formação comercial; revisão do regime de
taxas e licenças, nomeadamente as relativas a
ocupação da via pública para fins comerciais,
esplanadas e publicidade; criação do Cartão de
Fidelização do Comércio da Cidade da Praia da
Vitória, no âmbito do programa VitÓria; criação de um regulamento de incentivos ao investidor na cidade da Praia da Vitória com as
seguintes linhas de apoio: incentivo à modernização dos espaços comerciais; incentivo à
fixação de novos espaços comerciais; e aquela
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