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A PROMOTORA Everything
is New foi a grande vencedo-
ra da l. a edição dos Portugal
Festival Awards. A iniciativa
visa premiar os melhores fes-
tivais de música realizados
em Portugal, distinguido o

esforço envolvido na sua pro-
dução e em 15 diferentes ca-

tegorias - nove votadas onli-
ne pelo público e seis escolhi-
das porum júri especializado
(ver ficha).

Na cerimónia que decorreu
na noite de anteontem na
Aula Magna, em Lisboa, a

Everything is New, do empre-
sário Álvaro Covões, venceu
seis prémios: o festival Opti-
mus Alive foi eleito o melhor

festival urbano, o melhor fes-
tival de grande dimensão, e o

certame com o melhor cartaz,
as melhores casas de banho e

o evento de "maior contribui-

ção para o turismo". Aos cinco

prémios juntou-se mais um: a

empresa foi eleita a promoto-
ra do ano.

"É o reconhecimento do

nosso trabalho e dá-nos
imenso ânimo para fazermos
mais e melhor", afirmou Ál-
varo Covões ao JN.

O Festival de Paredes de

Coura foi distinguido em
duas categorias: o melhor
campismo e o melhor festi-
val não urbano. Ao JN, João
Carvalho, o organizador,
sublinhou que "são dois dos

mais interessantes pré-
mios", referindo que o pri-
meiro "é o reconhecimento
do cuidado que temos com a

qualidade de vida das pes-
soas no festival" e o segundo
"conhecendo a essência dos

festivais é como ter o melhor
festival". •

Álvaro Covões foi o grande vencedor da noite de prémios

PRÉMIOS

Fest. de grande dimensão
Optimus Alive
Fest. de média dimensão
Sumol Summer Fest
Fest. de pequena dimensão
Milhões de Festa
Melhor festival urbano
Optimus Alive
Melhor festival não urbano
Paredes de Coura
Melhor cabeça de cartaz
Superßock(Arctic Monkeys)
Melhor cartaz
Optimus Alive
Melhor campismo
Paredes de Coura
Melhores wc
Optimus Alive
Promotora do ano
Everything Is New
Inovação em Produção
Optimus Primavera Sound
Festival mais sustentável
Musa e Salva a Terra
Contribuição para turismo
Optimus Alive
Artista revelação
DJ Ride


