Agir, Ana Moura, Deejay Telio e Revenge of the 90’s nas Festas da Madalena
Terça, 30 Abril 2019 15:46

As Festas da Madalena, um dos maiores festivais de verão dos Açores, foram oficialmente
apresentadas esta segunda-feira.

Com um dos cartazes mais atrativos de todos os tempos, a festa que irá decorrer este ano de
17 a 22 de julho, tem como cabeças de cartaz Deejay Telio (18 de julho), Agir (19 de julho) e
Ana Moura (21 de julho) e ainda, no sábado, Além-mar, Melão, NonStop e a restante equipa da
Revenge of the 90’s, a mais épica festa noventeira de todo o país, que chega pela primeira vez
em toda a sua história aos Açores.

“Nós somos chamarrita, vinho e tradições. E a música vive nos nossos corações.”

“Nós somos chamarrita, vinho e tradições. E a música vive nos nossos corações. A música é o
tema central das Festas da Madalena” referiu Catarina Manito, Vice-Presidente do Município,
mencionando que esta é “a mensagem expressa na estratégia de comunicação das festas”,
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representando cada um dos cartazes “os nossos músicos primordiais, aqueles que começaram
a defender a música no nosso concelho”, estando representado um de cada filarmónica, em
fotografias com quase cem anos.

A par da música, a edição de 2019 das Festas da Madalena aposta, como é habitual, na
valorização das nossas tradições, este ano com uma grande novidade, o Palco Tradições,
onde atuarão os grupos folclóricos locais.

A par deste, destaca-se ainda o Palco Chamarrita e a já famosa Feira do Vinho do Pico,
celebrando a nossa vitivinicultura.

“Como sempre, nos últimos 15 anos, o Município tem feito um grande esforço para que a festa
atraia muita gente, de forma que o Concelho e a ilha possam ser valorizados”, referiu José
António Soares, Presidente da autarquia, acrescentando que “a festa é, sem dúvida, uma ajuda
significativa para divulgar a Madalena. Quanto mais promovermos a nossa terra, mais ela
cresce, fazendo o Município um grande esforço neste sentido, para que a Madalena esteja
sempre na senda do futuro”.

Os festivaleiros poderão em breve adquirir a pulseira para as Festas da Madalena, tendo a
geral um custo de 20 euros. A pulseira diária custará 6 euros na quinta-feira, sexta-feira e
domingo e 10 euros, no sábado. Como é habitual, todos aqueles que ainda tiverem a pulseira
do ano passado lacrada no pulso, beneficiarão de um desconto de cinco euros, na compra do
bilhete geral.

Celebrando a Fé

A celebração da fé marca o último dia das Festas de Santa Maria Madalena, a 22 de julho, o
dia da padroeira da Vila.

A assinalar o momento de grande elevação espiritual na vida do Concelho será realizada,
como é habitual, a solene Eucarística, que terá lugar pelas 17h30, e a procissão, às 19h00,
revigorando a fé e esperança no coração dos devotos.
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Assista à conferência de imprensa na integra em:

https://www.youtube.com/watch?v=wCjPIitmEhQ&fbclid=IwAR3M5oknTLcC2aJwGoNnTbO3P
h9WLywLCl9xXzN8S9ulaEFCvcjCkw0iWT8
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