Comunicado 94/2017/CMRGS

Festas de S. Roque animam Cidade Velha
As tradicionais Festas de S. Roque, que se realizam na Cidade Velha nos dias 26 e 27 (sábado
e domingo), agora integradas na Rede Euroafricana de Cidades Património da Humanidade,
traduzem a veneração dos pescadores e peixeiras do Berço da Nação por S. Roque, que consideram
seu santo padroeiro. Sendo um evento religioso, é acompanhado por atividades culturais e
desportivas, por um desfile de botes e pelo concurso para premiar o bote melhor engalanado, por
um workshop sobre Cidades Património Mundial, por uma feira gastronómica e de artesanato e por
um minifestival em que participam Zé Espanhol, Hélio Batalha, RB2, Edmar Lest, Lito Freire, Vady de
Melo, Alex Prodng, Tó Trp e Rito Bonz.
Cofinanciado pela CITY2020, pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo (Açores), pelo INTERREG
(Fundo Regional de Desenvolvimento Europeu) e pelo MAC 2014/2020, as Festas são promovidas
pela Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago e pela Governo da República de Cabo Verde,
estando presentes delegações de Angra do Heroísmo (Açores), Laguna (Canárias), Saint Louis e Gorée
(Senegal).

Programa:
Dia 26
- 9H30 - Abertura das Festividades (com o Presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande de
Santiago e as delegações parceiras)
- 11H00 – Feira comercial e gastronómica (Rua Calhau e Orla Marítima)
- 14H00 – Workshop CITY 2020: Cidades Património Mundial e Comércio
- 15H00 – Animação desportiva (porto de pesca de Cidade Velha)
- 18H00 – Atuação de grupo de teatro local (Rua Calhau)
- 21H00 – Entrega de prémios (Rua Calhau)
- 22H00 – Minifestival (Largo do Pelourinho)

Dia 27
- 11H00 – Desfile de botes, atuação da Banda de S. Domingos, e de batucadeiras do Município (porto
de Cidade Velha)
- 12H30 – Premiação do bote melhor decorado
- 15H00 – Feira Gastronómica comercial (Rua Calhau e Orla Marítima)
- 17H00 – Atuação da Banda de S. Domingos e de Grupos de Batuko (Rua Calhau)
- 20H00 – Encerramento, com Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago e
delegações parceiras
Os prémios atribuídos nos concursos distinguem os três melhores classificados quanto à decoração
do bote, os três primeiros classificados no concurso de pesca (adultos e crianças), e os cinco
primeiros classificados nas provas de natação masculina e feminina e na corrida de botes.
No domingo haverá Missa de S. Roque e procissão, com bênção de botes.
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