Quarta-Feira, dia 12 de Agosto de 2015

Festas da Praia 2016 decorrerão de 29 de julho a 7 de agosto, José Avelino Simões e Luis Gil
Bettencourt Coordenadores das Festas da Praia 2016
As Festas da Praia de 2016 decorrerão de 29 de julho a 7 de agosto, anunciou na tarde de terça-feira, 11, o vereador
da Cultura da Câmara Municipal da Praia da Vitória e presidente da Cooperativa Praia Cultural, entidade responsável
pela organização das maiores festas do Concelho.
“O modelo orgânico das Festas da Praia manter-se-á à semelhança das duas últimas edições. A Cooperativa Praia
Cultural assume a presidência das festas e o acompanhamento dos quatro setores: Coordenação Geral das Festas
(cortejo de abertura, cortejo infantil, desfiles, palcos, procissões, touradas de rua, etc.) será gerida por José Avelino
Simões, a Coordenação Geral do Music Resort terá como responsável Luis Gil Bettencourt, manter-se-á a
Coordenação da Feira de Gastronomia pela Escola Profissional da Praia da Vitória, assim como, a Coordenação da
Tourada de Praça pelo Grupo de Forcados Amadores do Ramo Grande e pela Tertúlia Tauromáquica Praiense”,
salientou Tibério Dinis.
“O know-how da Cooperativa Praia Cultural conjugar-se-á uma vez mais com a criatividade, energia e dedicação das
pessoas e entidades externas que connosco constroem ano após ano as festas concelhias, com enorme qualidade e
sustentabilidade. Neste sentido, aproveito a ocasião para endereçar um agradecimento sincero e sentido aos
Coordenadores das Festas da Praia 2015, à Nivalda Bettencourt - que mostrou o poder da maternidade como uma
bênção e vitalidade para todos -, ao Filipe Sousa, à Escola Profissional da Praia da Vitória - na pessoa do Prof.
Domingos Borges - e ao Grupo de Forçados Amadores do Ramo Grande - na pessoa do seu Cabo o Filipe Pires.
Agradecimento estendido às dezenas e dezenas de voluntários que nos bastidores e longe das luzes da ribalta
ecoaram este ritmo que marca o Verão dos Açores. Obrigado estendido aos colaboradores do Município da Praia da
Vitória, em especial a toda a equipa da Praia Cultural, assim como a todos os patrocinadores, associações culturais e
desportivas e amigos da diáspora que apoiam as maiores festividades dos Açores”, referiu o vereador da Cultura.
“Nos próximos tempos será apresentado o fecho de contas da edição de 2015 e o orçamento de 2016, assim como as
novidades de cada coordenação” acrescentou.
Gabinete de Comunicação.

