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Voto de Congratulação 

 

Aos 25 anos da Associação “Os Amigos da Maia”  

 

No passado dia 26 de março, a Associação “Os Amigos Da Maia” celebrou 

os 25 anos da assinatura da escritura da sua constituição, celebrando assim, o 

que um grupo de amigos e frequentadores da Baía da Maia, na ilha de Santa 

Maria, ansiavam melhorar as condições da referida baía e de, legalmente, 

realizar as suas festas temáticas, inicialmente dirigidas aos emigrantes que, no 

Verão, voltavam a “casa”.  

Assim, surgiu a Associação “Os Amigos da Maia”. Uma associação sem 

fins lucrativos que tem como principais objetivos promover e incentivar iniciativas 

de carácter desportivo, recreativo e cultural e promover e incentivar as iniciativas 

conducentes à proteção e melhoria da qualidade ambiental e paisagística. 

A Associação “Os Amigos da Maia” organiza o Festival “Maia Folk”, que 

este ano terá a sua 14ª edição, tendo organizado nos anos 2020 e 2021 duas 

edições LIVE, cumprindo assim as contingências consequentes da pandemia 

COVID-19, mas nunca deixando a essência do que é o referido Festival, que é 

um dos mais impactantes acontecimentos da ilha de Santa Maria.  

O Festival Maia Folk, iluminado pelo Farol do Gonçalo Velho do alto da 

Ponta do Castelo, traz à baía, não só bandas de música folk, mas também 
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permite aos presentes contemplar, ao ar livre, músicas tradicionais, muitas das 

vezes do Cancioneiro dos Açores e com destaque para músicos dos Açores.   

A Associação é também responsável pela organização de Workshops de Danças 

Tradicionais, que permite remontar aos nossos costumes, revitalizando os 

serões de pernoita na baía na altura da vindima, e que durante o Festival é uma 

forma de juntar gerações e culturas.  

Com sede no Lugar da Maia, a defesa da baía, a nível ambiental e patrimonial é 

uma das constantes preocupações, tendo esta associação recentemente 

enfatizado a preocupação dos estragos verificados pelo inverno rigoroso que se 

fez sentir na ilha, com consequências graves para a baía que, de uma forma 

sistemática e preocupada, foram remetidas a todas as entidades com 

competência na Baía da Maia. 

À semelhança de todas as direções de cariz voluntário, enaltecemos todos os 

elementos que dela fizeram parte, permitindo que a Associação celebrasse os 

seus 25 anos de existência.  

Assim, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista propõe que a Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores, reunida em sessão planária do mês de abril, 

aprove o seguinte voto de congratulação: 

“A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores congratula os 

25 anos da Associação “Os Amigos da Maia” “.  
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Do presente voto, deve ser dado conhecimento à Associação “Os Amigos 

da Maia”, ao Município de Vila do Porto e à Assembleia Municipal de Vila do 

Porto.   

 

 

Horta, Sala das Sessões, 20 de abril de 2022. 

 

Os Deputados 

 

Joana Pombo Tavares 

 

João Vasco Costa 

 


