
Açores magazine

SU
PL

EM
EN

TO
 P

AT
RO

CI
N

AD
O

Coordenação: Luísa Couto  
Fotografia: Câmara de Lagoa



II
 1 de junho de 1

Já quase se perde no tempo, a história que sus-
tenta a devoção a São Pedro Gonçalves Telmo,  
Foi, aliás, em 11 que o Papa Bento XIV proce-
deu à legitimação do culto a este sacerdote 
católico castelhano, que, após ser presbítero 
canónico em Astorga, ingressou na Ordem dos 
Dominicanos, onde se distinguiu pela sua retóri-
ca e capacidade de pregação. Foi ainda capelão 
do rei Fernando III de Leão e Castela antes de 
ser nomeado prior do Convento de São 
Domingos de Guimarães. 
Tudo indica que a sua devoção ter-se-á difundi-
do a partir das Grandes Navegações, ligada ao 
chamado “Corpo Santo”, as faíscas azuladas 
por vezes observadas no topo do mastros das 
embarcações durante as terríveis tempestades 
marítimas e que também foi chamado de 
“fogo-de-santelmo”. 
No caso concreto da comunidade piscatória do 

São Pedro Gonçalves 
Telmo: o porto de abrigo  
dos homens do mar

Porto dos Carneiros, na freguesia do Rosário de 
Lagoa, apesar de umas vezes mais visível que 
outras, a verdade é que nunca se deixou “apa-
gar” o apego e reconhecimento dos homens do 
mar a este santo.  
Atualmente, a festa religiosa faz-se assentando 
em três momentos de grande emotividade para 
os pescadores lagoenses. 
O primeiro deles acontece, por volta do meio 
dia, no domingo de festa, com a celebração 
solene da eucaristia na igreja de Nossa Senhora 
do Rosário. Terminada a missa, as ruas que vão 
desembocar ao porto de pescas vão-se engalan-
do para receber a imagem que em procissão 
segue até junto às embarcações, também elas 
aprumadas a preceito. Uma vez chegada ao 
porto, a veneranda imagem de São Pedro 
Gonçalves Telmo é colocada numa embarcação, 
dando-se início ao cortejo marítimo, numa das 
mais belas e sentidas homenagens dos homens 
do mar ao seu patrono. Uma homenagem que 
também se estende à população em geral que, 
tendo oportunidade, também faz por integrar 
esta manifestação cultural e religiosa.  
Nos últimos anos, muito por força do empe-
nho dos pescadores e de um conjunto de enti-
dades e forças vivas do concelho de Lagoa, a 
expressão do culto a São Pedro Gonçalves tem 
crescido e ganho notoriedade religiosa e cultu-
ral, atraindo, de ano para ano, cada vez mais 
devotos e curiosos à zona portuária da fregue-
sia do Rosário.

Da súplica ao agradecimento, não há porto ou pescador onde não  
se conheça a devoção a São Pedro Gonçalves Telmo, o santo protetor  
dos homens do mar. E o porto dos Carneiros, na freguesia do Rosário,  
na Lagoa, não foge à regra
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No próximo fim-de-semana, o Porto dos 
Carneiros torna-se palco de uma festa muito 
sentida pela população da Lagoa, em especial 
pela comunidade piscatória. Como encara a 
autarquia esta festividade? E como surgiu 
este conceito de festival integrado nesta 
homenagem dos pescadores do concelho ao 
seu padroeiro? 
Desde  que retomamos, na Lagoa, esta tra-
dição no Porto dos Carneiros a pedido dos 
Pescadores do Porto dos Carneiros e com o con-
sentimento e apoio do padre da paróquia, Padre 
Silvano Vasconcelos. De ano para ano, fruto da 
dinâmica e boa vontade deste grupo de pesca-
dores, a festa em honra do seu padroeiro, São 
Pedro Gonçalves Telmo, tem atraído muitas pes-
soas ao concelho. Por isso, acredito que esta ini-
ciativa  que surgiu pequena, reúne, agora, 
todas as condições para se tornar num grande 
festival no futuro de início do verão, contando 
com o apoio da autarquia e com um cartaz atra-
tivo que vem melhorando de ano para ano e 
que queremos que a médio prazo se torne num 
dos principais festivais de verão, reunindo três 
componentes fortes: religiosa, gastronómica e 
musical. Como autarca, valorizo muito a união, 
amizade e espirito de partilha com que os pes-
cadores do Porto dos Carneiros realizam e apos-
tam nesta festa, querendo sempre inovar e que-
rendo que a mesma se torne uma referência a 
nível açoriano, o que em meu entender, já o é, 
dada as suas particularidades.  
Numa altura de crescente fluxo turístico na 
ilha de São Miguel, será, no seu entender, 
mais um elemento de atracção de forasteiros 
ao concelho de Lagoa? 
Sem dúvida que sim. A promoção deste festival 
cativa a vinda do turista à nossa cidade, sendo 
simultaneamente um convite a todos os micae-
lenses para visitarem a Lagoa e sentirem a 
vivacidade e o dinamismo da mais nova cidade 
do país. Por um lado, promove uma forte rela-
ção com o mar, tirando partido de atividades 
náuticas e da beleza da orla costeira, e por 
outro, tira-se partido de uma gastronomia típi-
ca que pode ser apreciada nos restaurantes 
lagoenses, cuja ementa é muitas vezes elabo-
rada a partir de peixe.  
Que tipo de “proveitos” ou mais-valias podem 
advir deste tipo de festividade? 
Como já referi, este tipo de festividade é moti-
vo de atração de pessoas à Lagoa e tem, efeti-

“A promoção deste festival 
cativa a vinda do turista  
à nossa cidade”
Cristina Calisto Decq Mota. Presidente da Câmara Municipal de Lagoa  
garante que a autarquia tem colhido “as melhores apreciações  
do que se faz a nível cultural e de lazer”. A edil mostra-se ainda  
convicta de que eventos como o Festival Lagoa Bom Porto  
“movimentam a nossa economia local”
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vamente, projetado o concelho a nível turísti-
co, cultural e gastronómico, colocando a Lagoa 
na rota dos cartazes mais procurados pelas 
pessoas no verão. Temos colhido as melhores 
apreciações do que se faz a nível cultural e de 
lazer na Lagoa e também não tenho dúvidas 
que este género de eventos movimenta a 
nossa economia local. 
Como avalia o envolvimento dos agentes eco-
nómicos na dinâmica desta festa? 
Se uma festa se torna num importante evento 
local é óbvio que isso se repercute na dinamiza-
ção económica. As entidades públicas e associa-
ção de pescadores estão a fazer o seu papel no 
que diz respeito a dignificar esta festa, a promo-
ver e a engrandece-la. Agora, cabe aos agentes 

económicos aproveitarem a iniciativa e associa-
rem-se a ela, o que acredito que este ano, mais 
do que nunca, acontecerá. Há claramente um 
salto qualitativo neste festival este ano.  
Quais as suas expectativas quanto à edição 
deste ano deste “Lagoa Bom Porto”? 
Se São Pedro permitir, a expetativa é elevada. 
Espero, sinceramente, que a edição deste festi-
val  e se assuma já este ano como interlocutor 
de uma nova realidade cultural e de atração à 
Lagoa, trazendo ainda uma maior afluência de 
pessoas ao nosso concelho. Penso que o cartaz 
de atividades deste ano será apenas o ponto 
de partida para algo que, no futuro, se assumi-
rá como dinamizador de uma promoção econó-
mica, social e cultural na Lagoa. 
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É parte do resultado das pescarias da semana 
que antecede o Festival Lagoa Bom 
Porto/Festa em Honra de São Pedro Gonçalves 
que vai servir para confecionar o primeiro 
caldo de peixe deste certame. Mais uma igua-
ria, a somar às habituais sardinhas e aos chi-
charros, que será oferecida no último dia de 
festival a quem passar pelo Porto dos 
Carneiros. Manjar que, uma vez mais, é dispo-
nibilizado sem qualquer custo para o visitante.  
Antero Arruda, homem do mar e um dos 
homens da comissão das festas, explica que 
será um caldo de peixe confecionado de acor-
do com a receita dos pescadores. 
“Com o nosso costume, os nossos condimentos 
e com a qualidade do nosso pescado, só pode 
resultar”, garante. 
Para além do paladar, pretende-se também 
promover o peixe, e, deste modo, a sua valori-
zação junto do consumidor. 

“Muitas vezes olha-se para o preço e não para 
a qualidade. Nós, pescadores, acreditamos que 
é possível equilibrar esses dois aspetos, de 
modo que o consumidor fique satisfeito com o 
que adquire  e o pescador tenha um rendimen-
to condigno”, acrescenta. Mas contas à parte, 
Antero Arruda diz que o que mais importa 
quando se fala na festa em honra de São Pedro 
Gonçalves Telmo é mesmo a dinâmica e a 
interação que se estabelece nestes dias entre 
os pescadores e a comunidade em geral.  
“O peixe, seja a sardinha, o chicharro e agora 
o caldo, são apenas pretextos. Vale o espírito 
da festa e isso não tem preço”. 
Está, assim, agendado para dia 1, a partir das 
1 horas, o aquecer do braseiro para o  tradi-
cional churrasco de peixe que, à semelhança 
dos anos anteriores, promete deixar bem 
preenchido o cais do porto dos Carneiros. 
Para além da vertente gastronómica, este festi-

val contempla ainda um espaço destinado ao 
artesanato, numa feira que irá estar de portas 
abertas, todos os dias do certame, das 1h 
às 1h. 
“É uma pequena feira, com doze quiosques, 
que é uma amostra daquilo que se faz na 
Lagoa e que vem, de algum modo trazer um 
colorido diferente a esta festa e, por outro 
lado, uma oportunidade de os artesãos partici-
pantes divulgarem os seus trabalhos e vende-
rem alguma coisa participando na festa”, expli-
ca a organização.  
Com intuito de dar a conhecer a costa sul por 
mar, também serão realizados passeios de bar-
cos, no domingo, dia 1, das 1 horas da 
manhã ao meio dia e das 1 às 1 horas. 

Caldo de Peixe é novidade 
na oferta gastronómica
As sardinhas assadas e o chicharro já não estão sozinhos na oferta  
gastronómica dos pescadores à população. Este ano, com o festival 
chega, pela primeira vez, à Festa em honra de São Pedro Gonçalves 
Telmo o tradicional caldo de peixe 
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“Diferenciador” é o critério que a Associação 
Lagoa Bom Porto diz querer usar para nortear 
o surgimento e desenvolvimento do festival 
onde se integra a Festa em honra de São Pedro 
Gonçalves. 
“Pretendemos que esse fator seja um elemento 
que demarcasse estas festas das anteriores. 
Nesse sentido, este ano, teremos algumas inova-
ções. Desde logo, o cabeça de cartaz que é 
nacional: Diogo Piçarra”, argumenta a entidade 
organizadora do festival, justificando a aposta no 
jovem artista português, vencedor da edição de 
1 do programa de talentos da SIC, “Ídolos”. 
Recorde-se que  Diogo Piçarra concorreu no 
programa da SIC, Ídolos em  (onde chegou 
à fase de piano) e ainda à Operação Triunfo em 
1, mas sem resultados significativos. 

Diogo Piçarra anima  
primeira noite do festival

London Music School e a gravação de um CD 
para a editora Universal. 
Em 1 lançou o seu álbum de estreia 
“Espelho”, produzido por Fred Ferreira, respon-
sável por trabalhos de bandas como Orelha 
Negra, Buraka Som Sistema e Banda do Mar. 
Foi convidado musical do primeiro episódio  da 
telenovela “Poderosas” da SIC e fez a promoção 
de 1 do material escolar das lojas Continente. 
Após a vitória na sexta edição do Ídolos, João 
Couto disponibilizou em versão digital um 
tema inédito composto por Diogo Piçarra para 
o vencedor. 
Mas nem só de música nacional se faz o cartaz 
desta edição do Lagoa Bom Porto.  
A organização do certame fez questão de dar 
palco, em dois dos três dias do festival, a duas 
bandas do concelho: no sexta, a anteceder a 
aparição de Diogo Piçarra, atua a banda 
lagoense “Stamp”, ao passo que no sábado, o 
grupo “Som do Vento”, da freguesia de Santa 
Cruz, abre a noite musical. 
O restante cartaz musical continua a fazer-se 
com talentos micaelenses: a banda “Oceanus”, 
na noite de sábado, e, a encerrar o festival, no 
domingo, o grupo “Stereo Mode”.

Jovem artista português é o cabeça de cartaz desta edição do Festival 
Lagoa Bom Porto. Sobe ao palco na primeira noite, a partir das h. 
Escolhas musicais dão também destaque a duas bandas do concelho 
“Stamp” e “Som do Vento”
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Foi, então, preciso esperar pela quinta edição 
do concurso “Ídolos” para ver reconhecido e 
ampliado o talento do jovem músico. Como 
prémio ganhou uma bolsa de estudo na 
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Que papel tem a Associação de Pescadores na 
concretização deste Festival “Lagoa Bom 
Porto”? E que se pretende alcançar com a 
transformação desta festividade num formato 
de festival? 
Ainda que não formalmente constituída 
enquanto associação, na verdade, esta associa-
ção sempre existiu com a união que sempre pre-
valeceu entre os pescadores do Porto dos 
Carneiros, que são muito unidos e trabalhadores. 
Faltava, digamos assim, colocar em papel aquilo 
que já se concretizava diariamente através dos 
pescadores. Por conseguinte, a Associação de 
Pescadores Lagoa Bom Porto - Açores, ainda que 
de tenra idade, ou seja desde que foi constituída 
em Novembro, apenas com cinco meses, as pes-
soas que a constituem sempre foram elementos 
cruciais na organização destas festividades, 
fazendo das mesmas uma referência a nível não 
só religioso, mas também cultural e turístico do 
concelho. O propósito passa assim e claramente, 

“Este tipo de eventos  
movimenta muitos setores”
Verónica Almeida. Para além da importância a nível religioso, a presiden-
te da Associação de Pescadores Lagoa Bom Porto considera importante 
afirmar a Festa de São Pedro Gonçalves, no Porto dos Carneiros, uma 
referência cultural e turística do concelho

e como o nome indica - 
Festas em honra de São 
Pedro Gonçalves Telmo - 
Festival Lagoa Bom 
Porto, conciliar diferentes 
componentes que se com-
plementam: religiosa com a 
missa e a procissão por terra e 
por mar, a gastronomia típica de 
peixe, o artesanato local, as bandas musicais 
locais de tradição açoriana, mas também de as 
de rock que tendem a crescer.  
Para além do “protagonismo” na missa, na 
procissão e no cortejo marítimo, que envolvi-
mento têm os homens no mar nesta festa?  
Têm todo o protagonismo. Na realidade, esta 
festa só faz sentido se eles quiseram dar conti-
nuidade à mesma e têm sido, de fato “os 
homens do mar” que têm se unido de forma 
indelével para dar continuidade a esta festa, 
melhorando-a de ano para ano e onde, na 

mesma, cada um dá o seu contributo. O espíri-
to festivo é notório nos pescadores, mas tam-
bém notório nas suas famílias, em particular: 
na decoração das ruas, na elaboração dos 
tapetes para o S. Pedro Gonçalves passar, na 
decoração do andor, das embarcações, na 
concretização e exploração de barraquinhas e 
em toda a organização do cortejo e do churras-
co. O trabalho empenhado e unido é algo que 
sobressalta à vista e o brilho dos olhos em 
cada um dos pescadores que participa na festa 
com a sua colaboração é notório. É um orgulho 
que sobressalta à vista.  
Que mais valias para o concelho considera 
existirem com a realização deste certame? 
Sou claramente uma defensora deste género 
de eventos, e não só, no concelho. Para além 
de dar um colorido diferente às ruas do conce-
lho e trazer um espírito de maior alegria às 
pessoas, movimenta muitos setores, desde 
logo o cultural, o educacional, o económico, o 
social e, obviamente, o turístico.  
Através deste género de evento fomentamos e 
enriquecemos as nossas tradições, fazendo-as 
passar para as novas gerações; contribuímos 

para o desenvolvimento do comércio local, 
seja restaurantes ou cafés e clara-

mente contribuímos para o 
fomento do turismo, onde 

cada vez mais são aque-
les que nos visitam para 
apreciar as nossas tradi-
ções e a nossa gastro-
nomia por estas oca-
siões. Por último, e algo 

que considero fundamen-
tal, são eventos que 

fomentem as relações inter-
pessoais, de convívio e confra-

ternização uns com os outros de 
forma presente, de corpo e alma, onde os 
cinco sentidos funcionam na totalidade, afas-
tando-nos um pouco daquele que é o nosso 
dia a dia no trabalho, onde cada vez mais 
conectamos pelas tecnologias e sem a presen-
ça do outro. Obviamente que as tecnologias 
são importantes, sou uma acérrima defensora 
de registar tudo (ou quase tudo com o meu 
telemóvel e divulgar nas redes sociais), mas 
não pode ser só isso. Por isso, defendo e con-
tinuarei a defender este género de eventos e a 
sua continuidade no futuro. 
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Ainda que não tenha ligação profissional à 
pesca, Virgíneo Silva escuta com atenção o que 
os homens do mar vão falando sobre a edição 
deste ano da festa em honra de São Pedro 
Gonçalves Telmo. Do tradicional churrasco de 
peixe, ao cortejo marítimo, passando pelos 
concertos, o programa parece agradar à comu-
nidade em geral.  
“Pelo que estão a falar, parece que este ano a 
festa vai ser rija. Já apareciam cá muita gente 
de fora e, pelos vistos, ainda vão aparecer 
mais”, vaticina Virgíneo Silva, enquanto, ao 
lado, Paulo Martins, pescador há muito envol-
vido nos festejos em honra do patrono dos 
homens do mar, dava nota da satisfação que é 
oferecer ao povo um pouco do seu trabalho. 
“Dar um pouco de nós aos outros é também 
honrar o São Pedro. E, para além disso, por via 
dos petiscos e da música, também chamamos 
gente a esta zona e isto sempre dá uma ajuda 
aos cafés e restaurantes que estão aqui em 
redor do porto”. 
“Agora o ideal era que também nos ajudas-
sem”, desabafa, entretanto outro pescador. É 
João Oliveira, um jovem que depois de cair no 
desemprego, quando a construção civil entrou 
em declínio, acabou por ver na pesca uma 
nova forma de subsistência.  

A festa que os pescadores  
fazem para a comunidade
Do pouco que a faina tem deixado, há sempre um quinhão  
que é orientado para tornar possível um momento de convívio entre  
os homens do mar e a comunidade em geral. Dizem que o fazem  
em homenagem a São Pedro Gonçalves Telmo mas também pelo gosto 
no convívio com a população do concelho e da ilha

“Há que fazer pela vida, mas um porto com 
melhores condições sempre era uma boa 
ajuda”, explica. E não é o única voz a reclamar 
o mesmo para o porto dos Carneiros.  
Milton e Helder Silva são irmãos e, juntamente 
cm outros quatro camaradas, também fazem 
do mar o seu ganha pão.  
“Recorre-se a São Pedro Gonçalves (e outros 
santos) nas aflições mas há coisas que o santo 
não pode resolver”, refere Hélder, concordando 
com os seus parceiros de labuta que já era 
tempo do porto ir a obras. 
Cansados de promessas quanto a esse assunto, 
preferem mudar o tema da conversa e centrar 
atenções na festa. Uma festa que tem vindo a 
ganhar força e, espera-se, assim se mantenha 
por muito tempo. 
“Temos muito orgulho no que fazemos nestes 
dias e penso que as pessoas reconhecem isso”, 
frisa Milton Dias.  O mestre do “Santo Cristo 1” 

destaca o gosto que é quando se depara com a 
“enchente” que se vê no porto dos Carneiros.  
“Mesmo quem não é grande apreciador de 
peixe parece que naquele domingo passa a 
gostar”, explicando que o ambiente de con-
vívio é outros dos elementos marcantes da 
festa. Uma dinâmica que a sócia-gerente do 
restaurante “Borda d’Água” também aplau-
de. Apesar da “concorrência” do churrasco 
gratuito no domingo (e agora também do 
caldo de peixe), Verónica Medeiros garante 
que há sempre um impacto positivo no 
negócio nesses dias. 
“E preparamo-nos para um aumento de movi-
mento em termos de refeições. É o que tem 
acontecido nos últimos e esperamos que assim 
continue. Vale a pena e aplaudimos esse 
empenho dos nossos vizinhos pescadores. E se 
é bom para eles, também acaba por ser bom 
para nós também!” 
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18h00 às 21h30 Feira de Artesanato
21h30 Atuação da Banda “Stamp”
22h30 Atuação de Diogo Piçarra 

18h00 às 21h30 Feira de Artesanato
21h30 Atuação do Grupo “Som do Vento”
22h30 Atuação da Banda “Oceanus”

10h00 às12h00 Passeios de barco gratuitos pela orla costeira
12h00 Missa em honra de S. Pedro Gonçalves Telmo, na Igreja de  
        N. Senhora do Rosário, seguida de procissão até ao Porto    
        dos Carneiros e cortejo marítimo com embarcações do Porto
13h30 Churrasco de Peixe para toda a comunidade
15h00 Passeios de barco gratuitos pela orla costeira
17h30 Espetáculo e animação infantil 
18h00 às 21h30 Feira de Artesanato
20h30 Atuação da banda Stereo Mode 

Organização: Apoio: 

17 
18 
19 
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