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Relva prepara festas 
de Nossa Senhora das Neves

A freguesia da Relva prepara-se para 
voltar a receber as festas em honra de Nos-
sa Senhora das Neves, entre 27 de Julho e 
6 de Agosto.

Embora ainda faltem mais de uma se-
mana para o início das mesmas, a azáfama 
já em grande, basta circular pelo centro da 
freguesia e já se nota a ornamentação da 
fachada da igreja, o que faz lembrar que os 
grandes dias estão próximos.

Durante onze dias, a festa envolverá 
um programa com manifestações religio-
sas, culturais e desportivas. 

Do programa profano, constará a actu-
ação vários agrupamentos musicais, con-
certo da filarmónica da Relva, destacando-
se a realização do XXVII Grande Festival 
de Folclore da Relva – Mostra Folclóri-
ca do Atlântico, o maior realizado em S. 
Miguel e um dos maiores dos Açores.

Segundo destaca a paróquia da Relva, 
a mostra é “um acontecimento cultural de 
vulto, reconhecido pela Federação do Fol-
clore Português, e este ano contará com a 
presença de Grupos da Ilha de Miguel, o 
“Traga” Associação de Folclore Tradições 
de Gaula – Madeira, o Rancho Folclórico 
Camponeses de Canados – Alenquer – Es-
tremadura Saloia - Continente Português, 
e o Folklore Ensemble Grandinele and 

Folklore Ensemble Miestelenal – Lituânia, 
organizado como é habitual pela Junta de 
Freguesia da Relva e pelo Grupo Folclóri-
co de Cantares e Balhados da Relva”. 

A parte religiosa das festas inclui a eu-
caristia solene da festa em honra de Nossa 
Senhora das Neves, a tradicional procissão 
com a imagem da padroeira acompanhada 
por várias filarmónicas, grupos folclóricos, 
romeiras, romeiros, escoteiros, bombei-
ros, clero, entidades oficiais e privadas e o 
povo em geral.

Há ainda lugar para as eucaristias sole-
nes das oitavas, em homenagem aos emi-
grantes que “por esta altura se deslocam à 
Relva para matar saudades e em devoção 
a Maria aqui invocada como Senhora das 
Neves ou Santa Maria Maior, aos falecidos 
da paróquia, bem como pelos seus benfei-
tores”.

Em todos os dias de festa não faltarão 
barraca de comes e bebes, bazar, e todo o 
tipo de goluseimas e bugigangas muito tí-
picas destes dias.   

Segundo João Marinho dos Santos, 
esta festa já se realizava entre finais do sé-
culo XV e início do XVI e Gaspar Frutuoso 
ao descrever a freguesia da Relva em finais 
do século XVI, refere a sua realização a 5 
de Agosto de todos os anos.

Tenho por José Manuel Bolieiro a maior consideração e es-
tima. Sempre tive, pela sua postura como político e como ho-
mem, de bem, que é. Também pela sua gestão camarária do 
maior município dos Açores que, não sendo imaculada, na 
maioria das vezes é pouco turbulenta, ou inteligentemente 
consensual. Terei, no entanto, que discordar da sua recente 
colagem a Rui Rio, aceitando o cargo de Vice-Presidente do 
PSD, após o tratamento miserável que o atual líder do partido 
deu, há bem pouco tempo, aos açorianos.

Bolieiro poderá ter divergências para com o atual líder do 
PSD Açores, Alexandre Gaudêncio, como se depreende que as 
terá, ainda-para-mais com o companheiro de partido argui-
do num processo de que se desconhece ainda os contornos, 
mas daí a aderir a uma causa, manifestamente perdida, vis-
to antever-se uma retumbante derrota do PSD nas próximas 
legislativas dado o PS caminhar largamente para a maioria ab-
soluta, só porque divergirá da 

Política de Gaudêncio, acho - permitam-me - a sua pior 
aposta de sempre.

Este convite, está visto, não passa de um presente envenena-
do, sendo essa, como se denota, uma forma sub-reptícia de Rio 
se vir limpar da porcaria que fez com Mota Amaral, o pai da 
Autonomia Constitucional, o ex-Presidente da Assembleia da 
República - lugar que Rio nem sonhando alguma vez atingirá - 
e pessoa muito querida de todos os açorianos, atribuindo-lhe, 
perante a nossa perplexidade, um humilhante oitavo lugar na 
lista de candidatos a deputados ao Parlamento Europeu. Foi 
uma atitude inqualificável, vergonhosa e imperdoável, porque 
o presidente do PSD sabia que tirar o tapete a Gaudêncio era 
tirá-lo, implicitamente, aos açorianos - não obstante os par-
tidos que apoiam ou militam - pois foi subtrair-lhes o seu se-
gundo precioso deputado no fórum das grandes decisões, dei-
xando esta importante periferia apenas com um, o hoje, para 
nossa tristeza coletiva,  gravemente doente André Bradford.

Os açorianos não se revêm em Rio, não restarão – supomos 
- as menores dúvidas a Bolieiro, daí que, para todos nós, ver 
um político promissor, porque um homem sério, ainda com 
tanto caminho para trilhar e tanto para dar aos Açores, ir-se, 
prematuramente, do ponto de vista político, sujar junto a Rio, 
“persona non grata” para os açorianos, será, no mínimo, dar 
um, perfeitamente evitável, tiro nos pés.

Oxalá esteja enganado e as coisas corram melhor do que 
antevejo, mas Bolieiro sabe, tão bem quanto todos nós, que o 
açoriano não tem memória curta ( o que veio o  cínico  Rangel 
fazer aos Açores quando terá sido ele, junto de Rio, o mentor 
da ideia de empurrar Mota Amaral para lugar não elegível!? 
É preciso ter lata! ) e que a desfeita nas europeias, rejeitando 
João Bosco, foi nódoa deixada cair no melhor pano, que, cre-
mos, jamais será apagada. 

Não sei, não sabemos, quais as intenções de José Manuel 
Bolieiro ao expor-se de forma tão decisiva no quadro nacional 
de um partido politicamente falido, enquanto nas mãos deste 
nortenho desconhecido e pouco hábil nas grandes lides políticas 
lisboetas, mas alguma ideia terá em mente, e será, certamen-
te, entre outras, a de proteger os Açores. Disso não tenhamos 
dúvidas. Mas, mesclado com tão desprezível trupe, conseguirá 
Bolieiro tirar desse empreendimento proveitos reais para a Re-
gião, e para ele próprio enquanto político - porque isso também 
importa – aí já se me levantam as maiores dúvidas. 

O tiro nos pés 
de Bolieiro 

João Gago da Câmara

Paralelo 38

Dia da Zona Militar dos 
Açores celebrado em Angra

Celebrando a Batalha da Baía da Sal-
ga, que ocorreu em 25 de Julho de 1581, 
as comemorações do Dia da Zona Militar 
dos Açores e do Regimento de Guarnição 
N.º 1 decorrerão este ano, entre amanhã 
e 25 de Julho, centradas na cidade de 
Angra do Heroísmo.

Com o objectivo de divulgar os meios 
e capacidades, a Zona Militar dos Aço-
res, com o apoio da Câmara Municipal 
de Angra do Heroísmo, organiza um 
conjunto de actividades de natureza mi-
litar, cultural e recreativa, dando a co-
nhecer “um Exército credível ao serviço 
de Portugal e dos portugueses”, lê-se em 
comunicado.

Do programa das comemorações 
destaca-se, amanhã, pelas 9 horas, a 
Estafeta da Baía da Salga, em S. Sebas-
tião, ilha Terceira e, de 22 a 25 de Ju-

lho, a Exposição de Capacidades e di-
vulgação militar, Alto das Covas, e uma 
exposição fotográfica sobre a missão do 
7º Contingente Nacional no âmbito da 
missão Operation Inherent Resolve, no 
Iraque, Câmara Municipal de Angra do 
Heroísmo.

A 23 de julho, será lançado o livro “Sí-
tio e rendição dos Castelo de Angra”, na 
Fortaleza de São João Batista, Regimen-
to de Guarnição N.º 1.

No dia seguinte, pelas 21h30, have-
rá um concerto pela Banda Militar dos 
Açores, com a colaboração da Orquestra 
de Sopros da ilha Terceira, a ter lugar no 
Centro Cultural e de Congressos de An-
gra do Heroísmo.  

Por último, no dia 25 de Julho, pelas 
11h00, decorrerá a cerimónia militar, na 
Praça Velha de Angra do Heroísmo.


