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Voto de Congratulação  

MiratecArts - Prémio de Melhor Empresa Internacional de Gestão de Festivais 

de Arte e Eventos em Portugal em 2020 

 

A MiratecArts recebeu recentemente o prémio de 'Melhor Empresa Internacional de 

Gestão de Eventos e Festivais de Arte', da Global Excellence Awards´, produzidos 

pela LUX Life na Inglaterra. 

O comunicado refere:  "A MiratecArts tem demonstrado excelência, comprometimento 

e dedicação mesmo em tempos de incertezas. Depois de superar essa rutura, 

acreditamos, mais do que nunca, que a MiratecArts deve ser reconhecida. As 

entidades nomeadas ao prémio foram sujeitas ao rigoroso procedimento de 

verificação interna da LUX Life.  

O extenso processo de pesquisa e julgamento foi orientado pelo mérito e centrado 

numa avaliação aprofundada das habilidades e programas oferecidos. A MiratecArts 

demonstra experiência, dedicação e compromisso com a promoção da excelência.  

Esta abordagem trouxe sucesso e elogios ao longo dos últimos anos e reforça a 

posição da LUX Life de que os vencedores não são determinados pela popularidade 

dos votos, mas por mérito de suas contribuições para com a sociedade." 

A associação MiratecArts tem por finalidade realçar o indivíduo, a equipa e a 

produtividade organizacional no mundo da cultura artística.  Foi fundada em 2012, 

pelo seu atual presidente e mentor, Sr. Terry Costa, com sede na Mirateca-Candelária, 

Madalena, ilha do Pico. 

Em janeiro 2018 o Governo dos Açores declarou a associação como utilidade pública.   
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Os projetos da associação, inclui plataformas online, festivais, encontros, roteiros, 

galerias, publicação de livros, desde a construção à apresentação de espetáculos, 

atividades sazonais e workshops. A associação publica anualmente 4 revistas 

destacando programação de festivais entre outros eventos, projetos, oportunidades e 

os roteiros construídos.  

A associação está bem visível online com o site oficial e nas redes sociais. 

A comemorar 9 anos de existência e de programação dos Açores para o mundo, este 

prémio vem reconhecer o trabalho notável e extraordinário que tem sido desenvolvido 

pela MiratecArts e nomeadamente em especial pelo seu mentor e presidente, o Sr. 

Terry Costa, na promoção e desenvolvimento cultural da Ilha do Pico, dos Açores e 

de Portugal.  

A MiratecArts apresenta vários festivais de renome internacional como o Montanha 

Pico Festival, com arte e aventuras na temática da cultura montanhosa; Azores Fringe 

que ocorre nas 9 ilhas dos Açores; O mais galardoado evento musical na região 

autónoma, o Cordas World Music Festival, que acontece anualmente em setembro na 

vila da Madalena; O AnimaPIX, o festival de animação do livro à tela, entre muitos 

outros projetos, incluindo a propriedade ao ar-livre com mais de 26 mil metros 

quadrados para experimentação e inspiração aos artistas visitantes. A programação 

preenche um calendário repleto de atividades e projetos durante todo o ano. 

Este prémio é o reconhecimento do extraordinário trabalho desenvolvido e um 

estímulo, para a associação cultural MiratecArts e dos membros da associação em 

especial na pessoa do Sr. Terry Costa e dos mais de 750 colaboradores das 9 ilhas 

do Açores, na continuação do desenvolvimento cultural artístico da ilha do Pico, da 

nossa região, dos artistas regionais, promovendo oportunidades para chegarem mais 

além, simultaneamente abraçando talentos internacionais nas suas visitas aos 

Açores.  
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Assim, e ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do 

Partido Socialista propõem à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 

a aprovação de um Voto de Congratulação pela conquista do prémio internacional, 

atribuído à MiratecArts, de Melhor Empresa Internacional de Gestão de Festivais de 

Arte e Eventos em Portugal em 2020. 

Do presente voto deverá ser dado conhecimento à MiratecArts, à Direção Regional da 

Cultura, à Assembleia e Câmara Municipal da Madalena, à Associação de Municípios 

da Ilha do Pico e à junta e assembleia de freguesia da Candelária. 

 

Horta, Sala de Sessões, 23 de março de 2021 

 

 

Os deputados 

 

 


