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Situado junto à rotunda dos Frades, este 
recinto é onde está implantado todo o apara-
to para o arraial do São João da Vila, estando 
aberto desde da passada quinta-feira até ao 
dia  de junho, o último dia das festas. Será 
neste espaço que terá lugar a animação 
musical a partir do final da tarde, com exce-
ção da noite do dia , serão onde o arraial 
se fará no Largo Bento de Góis, com dois 
espetáculos musicais logo que termine o des-
file das marchas o populares. Refira-se, a 
propósito, que este recinto junto à rotunda 
dos Frades é um espaço bastante amplo, pos-
suindo com mais de oito mil metros quadra-
dos de área disponível. Nessa área foi insta-
lada uma tenda de mil metros quadrados, 
com mesas e cadeiras para albergar os mui-
tos cidadãos que se desloquem ao local. 
No recinto, estará também montado um 
palco onde todos os dias (exceto dia ) 
haverá animação musical, apresentando-se 

os mais diversos géneros 
musicais e artistas de 
renome nacional e 
internacional, dando 
a oportunidade da 
“prata da casa” 
divulgar e mostrar o 
seu trabalho. 
Nos dias de maior 
afluência, nomeada-
mente ,  e  de 
junho, aconselha-se o 
estacionamento prefe-
rencialmente no Parque 
Industrial, a norte do recinto, 
sendo que poderão também 
estacionar no Aldeamento do Ilhéu, 
a sul do recinto. 
No interior do recinto do arraial, estarão 
representados dois restaurantes e quatro 
bares, para além de vários quiosques e rou-

lotes, cachorros quentes, pipocas, algodão 
doce e gelados. Há ainda mesas de jogos.

Recinto junto à rotunda dos Frades é  
o grande palco dos arraiais 
O espaço, com mais de oito mil quadrados de área, é onde terão lugar a 
esmagadora maioria dos concertos. Para além de vários quiosques, 
estão representados quatro restaurantes e dois bares
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O facto do São João da Vila se apresentar 
como o evento que mais pessoas mobiliza na 
ilha de São Miguel em matéria de festejos 
alusivos a este santo popular pesa na forma 
como a autarquia encara esta festa e a cons-
trução do respetivo cartaz? Em que aspetos? 
Ricardo Rodrigues (RR)- O São João da Vila é um 
evento da mais genuína cultura popular que em 
Vila Franca do Campo se leva a efeito desde 
1. Esta festa popular envolve milhares de 
Vilafranquenses desde os que participam direta-
mente nas marchas, bem como as bandas de 
música que as acompanham nos desfiles pelas 
ruas de Vila Franca do Campo, na noite de São 
João, de  para  de junho, e este ano também 
na noite de  para  de junho. Os preparativos 
para a festa começam meses antes quer para os 
marchantes, na preparação das suas indumentá-

“É a época do ano onde  
os comerciantes do ramo 
mais negócio fazem”
Ricardo Rodrigues Apesar de não ser possível contabilizar em termos con-
cretos o impacto das festas do São João, o presidente da Câmara de Vila 
Franca do Campo não tem dúvidas do retorno das mesmas na economia 
local, para além do contributo em matéria de promoção do concelho

rias, música e letra, quer para a Câmara 
Municipal, na organização do programa, para 
que nada falte. O programa, para além das mar-
chas de São João, contém eventos de natureza 
desportiva, musical e recreativa, que se esten-
dem por dez dias, de 1 a  de junho. A organi-
zação do São João da Vila coincide com o nosso 
Feriado Municipal que é no dia  de junho e 
remonta, esta celebração municipal, ao ano de 
1. Todo este enquadramento municipal faz 
deste evento perene o centro das atenções de 
toda a ilha de São Miguel, bem como de muitos 
que nos visitam nesta época. 
Tem defendido que eventos como o São João 
da Vila são investimentos com retorno para o 
concelho. De que forma tem sido mensurável 
esse impacto?  
RR - Os muitos milhares de cidadãos que acor-

rem a Vila Franca do Campo nas festas do São 
João da Vila, vêm com o intuito de assistirem 
aos desfiles das marchas, mas também para se 
divertirem e socializarem. Esta disponibilidade e 
apetência de espírito também se materializa 
desfrutando dos muitos petiscos e alguma bebi-
da que os comerciantes locais disponibilizam a 
todos. Não é possível contabilizar em números 
concretos qual o retorno, quer económico, quer 
de visibilidade do Concelho, mas estou certo 
que contribui e muito para o comércio local, 
bem como para a divulgação do Concelho. 
Que feedback tem recebido dos agentes eco-
nómicos do concelho relativamente a esta 
festa? E que envolvimento têm tido os mes-
mos na preparação/execução deste evento? 
RR - Como sabemos é mais fácil a queixa do 
que o reconhecimento. Mesmo para os que 
individualmente beneficiam com as Festas, 
sempre é possível dizer que podia ser melhor. 
Este espírito reivindicativo só nos aguça o 
engenho para fazer cada vez melhor, mas não 
tenho dúvidas que esta é a época do ano onde 
os comerciantes do ramo mais negócio fazem. 
Que inovações foram introduzidas na edição 
deste ano do São João da Vila?  
RR - Os eventos de cultura popular não care-
cem de inovações permanentes, mas sim de 
sustentabilidade e adaptação às novas exigên-
cias de conforto e higiene, para que todos se 
sintam bem e possam desfrutar. Neste sentido, 
continuamos o esforço de melhorar e requalifi-
car o espaço da Rotunda dos Frades, onde o 
evento tem maior permanência, por dispor de 
melhores condições para todos em simultâneo. 
Já com a abertura do espaço aéreo a compa-
nhias low cost a funcionar em pleno, que 
expectativas têm em matéria da vinda de 
novos públicos para esta festa? Houve aposta 
na promoção do São João da Vila em termos 
de mercado nacional?  
RR - A divulgação do São João da Vila é estru-
turada para o mercado da ilha de São Miguel, 
embora também tenhamos a preocupação de 
atingir todos os turistas que nesta época nos 
visitam. Ou seja, o evento é divulgado também 
em revistas de grande divulgação pelos turis-
tas. Por outro lado, para além das marchas 
constituírem um cartaz que vale por si só, sem-
pre complementamos com eventos musicais e 
desportivos que, pelo seu valor próprio, tam-
bém são apelativos a muitos cidadãos.

Entrevista
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Dos quinze meses aos 1 anos. São estes os pri-
meiros protagonistas do grande Desfile de 
Marchas Populares que marca a noite de  de 
junho, em Vila Franca do Campo, a partir das 
1 horas, saindo da rotunda dos Frades, percor-
rendo a rua Teófilo Braga até ao Largo Bento 
de Góis. É a Marcha das Escolinhas da Vila, 
coordenada pela professora Helga Costa.  
“Este ano teremos 11 crianças, oriundas de 
todas as escolas do primeiro ciclo”. 
Um quadro que, há 1 anos, encanta quem, 
pelas ruas da Vila, aguarda a passagem da pri-
meira marcha.  
“As crianças dão sempre um encanto especial 
às marchas e a esta festa. E, contrariamente ao 
que se possa pensar, chega a ser mais fácil tra-
balhar com eles na preparação desta manifes-
tação do que, em alguns casos, com os mais 

crescidos”, desabafa. 
Quanto ao tema deste ano, as 
Escolinhas da Vila vão trazer ao 
desfile “Os Artistas dos Santos 
Populares”. A música é da autoria 
de Alfredo Gago da Câmara.  
Já a letra da música, a coreografia e os 
desenhos da indumentária é tudo responsabili-
dade de Helga Costa que, apesar dos esforços, 
pouco mais adianta sobre o que as “Escolinhas 
da Vila” têm preparado para a noite da próxi-
ma quinta-feira 
“As crianças vão estar vestidas de artistas e 
mais não lhe posso dizer”, remata, acrescen-
tando apenas que nos trajes que as crianças 
vão envergar, vai dominar o branco, o azul anil 
e o dourado, “os tons do município”, justifica a 
coordenadora da marcha. 

Quem tam-
bém prefere 

não levantar 
muito a ponta 

do véu sobre os 
pormenores da sua 

marcha é Marco Curvelo, 
da Ponta Garça. Daquela fregue-

sia vão pisar o coração de Vila Franca do 
Campo  marchantes, com idades compreen-
didas entre os 1 e os  anos, naquela que 
será a ª participação da Ponta Garça no des-
file de marchas populares do São João da Vila. 
“É uma data de grande simbolismo porque, no 
próximo ano, vamos assinalar as nossas bodas 
de ouro. São já muitas gerações, muitas histó-
rias, muitas memórias e uma entrega sem 
igual a uma tradição que tem um grande peso 

Na noite mais longa do ano em  
Vila Franca vão passar 11 marchas
É uma das imagens de marca do São João da Vila e um dos momentos da 
festa que mais população chama ao concelho: o desfile das marchas 
populares, este ano, com mais uma participação do que na edição 
anterior. Sobre o espetáculo de música e cor, os protagonistas 
pouco adiantam. Dizem não querer estragar o efeito surpresa da 
aparição e exibição pelas principais artérias de Vila Franca do 
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por uma pale-
ta cromática em 
tons de azul. E ainda 
que o traje masculino seja 
mais clássico, a força da ‘mensa-
gem’ está na indumentária das senhoras, 
invocando a natureza da mulher pontagarcen-
se: lutadora, determinada e guerreira”. 
Quanto à tarefa de trazer uma marcha à rua, 
Marco Curvelo confessa que “vai sendo cada 
vez mais exigente”, sobretudo, por causa dos 

custos. “Antigamente, dizia-se que uma mar-
cha era para quem queria. Agora, é para 

quem pode. Para além do apoio que rece-
bemos da autarquia, os rapazes tiveram 
de contribuir com mais  euros e as 
raparigas com . E isto sem contar com 
muito trabalho manual e de casa de 
alguns marchantes”.  

Uma dedicação comum a Madalena Soares 
e Sónia Carreiro, duas irmãs que coordenam 

a afamada “Marcha da Rua”, este ano com  
marchantes, com idades a variar entre os 1 e 
os  anos. 

“Só com muito gosto é que 
se consegue pôr uma marcha na rua. O 

dinheiro que recebemos da Câmara foi aplica-
do na compra das fazendas. A costureira tratou 
dos vestidos mas as aplicações, mais de  mil, 
todas elas cortadas à mão, foram da minha res-
ponsabilidade e da minha irmã”.  Ainda assim, 
o peso familiar da Marcha da Rua faz com que 
Sónia e a irmã nem coloquem a hipótese de 
deixar cair o brilho de trazer à rua o entusias-
mo e a folia com que o avô, desde 1, come-
çou a brindar o público vilafranquense e todos 
os que se deslocam ao concelho por altura das 
festas de São João. Aliás, Manuel Soares 
Ferreira, um reconhecido músico de Vila Franca 
do Campo, chegou a compor mais de 1 mar-
chas, sendo o grande dinamizador da génese 
da Marcha da Rua, que se chegou a perder no 
tempo mas que, nos últimos anos, se mostra 
mais dinâmica que nunca.

na cultura e das emoções de qualquer vilafran-
quense”, frisa, com orgulho, o porta voz, 
Marco Curvelo.   
E como já vem sendo hábito, “cada terra, seu 
costume”, este ano, o nome da freguesia serve 
de mote ao tema da marcha, num casamento 
perfeito com o santo patrono da Vila: “O Voo 
da Garça no céu de São João”, com letra e 
música a cargo de Nuno Ventura e coreografia 
de José Honorato Medeiros. 
“O que lhe posso dizer é que a indumentária 
dos marchantes é inspirada nesta ave (a 
garça), sendo 
domina-
da 
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“Tocamos o ano inteiro em vários palcos mas o 
São João da Vila é o nosso grande palco: é a 
nossa casa, a nossa terra, a nossa gente”, reco-
nhece Rui Santos dos “Unknown Band”, grupo 
que este ano tem motivos de sobra para fazer a 
“festa das festas”, ao abrir a segunda Noite da 
Juventude. “Assinalamos o quinto aniversário da 
nossa banda, precisamente, nesse dia. Numa 
espécie de regresso a onde tudo começou”. 
Razão mais do que suficiente para que na forja 
esteja a “construção” de um concerto que se pre-
tende seja memorável. 
“Porque a surpresa é sempre o melhor da festa, 
não vou revelar muito do que irá acontecer em 
palco. Dizer, apenas, que existirão novos instru-
mentos e mais umas quantas inovações”, revela-
va, com muita reserva, a poucos dias do concer-
to, Rui Santos.  
Quanto ao repertório, o caráter eclético da 
banda, tem sido uma constante, embora sempre 
de olhar e ouvidos atentos ao que vai pedindo 
quem está na plateia. 
“A forma de o ganhar (público) é dar-lhes o que 

pedem, o que gostam. Quase como faz um Dj se 
quer manter a pista de dança composta”.   
E por falar em agradar o público, destaque para 
outra banda, também com sangue vilafranquen-
se, que há muito sabe fazê-lo: os “Aspegiic”.  
“Já atuamos no São João da Vila há pelo menos 
quatro anos. As pessoas conhecem-nos e nós já 
conseguimos ler o que o público que acorre a 
estas festas gosta de ouvir. Quando assim é, 
torna-se muito mais fácil. E depois há ainda o 
fator ‘casa’: quando estamos no nosso meio, 
tudo flui melhor”, explica Luís Melo. Para este 
músico de Vila Franca, estranho seria não fazer 
parte do cartaz musical destas que são as maio-
res festas de São João da ilha de São Miguel. “É 
uma moldura humana fantástica, um espírito de 
festa e animação sem igual. Atrevo-me a dizer 
que é um pouco como o Natal: passamos o ano 
à espera que chegue a esta altura”. Mas nem só 
de vilafranquenses se faz o cartaz musical da edi-
ção deste ano do São João da Vila: embora não 
sendo do concelho, Romeu Bairos também já 
conquistou um lugar de referência nestas festas. 

Começou, nos primeiros anos como músico que 
ocupava os intervalos da “Banda.Com” mas, hoje 
em dia, é protagonista nos espetáculos musicais 
dos festejos do São João em Vila Franca. Este 
ano, será mesmo a sexta atuação consecutiva de 
Romeu Bairos nestas festas. 
“Há um carinho enorme das pessoas da Vila por 
mim e, ainda, um reconhecimento tocante pela 
minha música. Devo dizer que nestas noites de 
espetáculo do São João fui também me adaptan-
do àquilo que faz o público vibrar. Pode até ser 
um pouco diferente do meu registo, mas o resul-
tado ao olhar o público é deveras compensador: 
gente dos oito aos  anos animados com as 
sonoridades que se exigem nestas festas de 
Santos Populares. Aliás, já houve mesmo quem 
me chama-se o “rei do São João””, remata, com 
um sorriso, o jovem músico que sobe ao palco 
na noite de  de junho.

‘Prata da casa’ é exigência 
do público nos arraiais 
“Unknown Band” ou “Aspegiic” são apenas dois dos grupos do concelho 
que o público do São João da Vila já não dispensa nos arraiais. Embora 
sendo da terra, outro músico que também conquistou a Vila e que já 
atua pelo sexto ano consecutivo nestas festas é Romeu Bairos
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Kura, dj e produtor português, era um dos 
nomes mais aguardados da edição deste ano 
do São João da Vila. Foi o terceiro a subir ao 
palco, no recinto do arraial, junto à Rotunda 
dos Frades, na segunda Noite da Juventude, 
este sábado. Graças ao seu talento, dedicação 
e empenho, conseguiu lançar discos por edito-
ras internacionais de renome mundial como 
pela holandesa Revealed Recordings de 
Hardwell, pela inglesa Cr Recordsdos MYNC, 
pela alemã Tiger Records, pela norte-america-
na Juicy Music de Robbie Rivera, pela Kenzo 
de Mastiksoul, e recentemente pela Flashover 
Recordings de Ferry Corsten, entre outras. 
Recorde-se que o seu fascínio pela música 
começou bem cedo: a rádio da escola estava a 
um passo e foi nela que Kura aprendeu a arte 
de escolher hits para tocar para um público. 
Para criar oportunidades de tocar como DJ, 
começou a organizar as suas festas no famoso 
Coconuts de Cascais. Experiências sucederam 
experiências e eis que surgiu a incursão na 
produção. Desde ai, o seu nome como DJ 
começou a subir na bolsa de valores do talento 

nacional com novos convites. De DJ resi-
dente passou a freelancer tais eram as 
solicitações. Daí à internacionalização foi 
um pequeno passo e hoje é um dos mais 
conceituados Dj’s do panorama português, 
reconhecido internacionalmente. Só para se 
ter uma ideia, o apoio aos seus temas veio 
de múltiplas personalidades de referência na 
cena internacional como Nicky Romero, EDX, 
Roger Sanchez, Thomas Gold, entre muitos 
outros. 
Reconhecimento nacional e internacional tem 
também outros dos cabeças de cartaz destas 
festas do São João da Vila, o intérprete, com-
positor, pianista, guitarrista e produtor Pedro 
Lisboa Santos, mais conhecido com C Pedro. É 
o nome forte da noite de São João, dia  
junho, no recinto do arraial, na Rotunda das 
Frades. É, atualmente, um dos maiores nomes 
da música Angolana, com vários hits de suces-
so nas ruas e nas rádios. E as redes sociais são 
apenas outro dos instrumentos onde se pode 
medir a popularidade de C Pedro: é o artista 
angolano como mais seguidores no Instagram. 

“Bo Tem Mel”, “Casamento” e o “Calor e Frio”, 
em conjunto com Big Nelo, são alguns dos 
seus hit’s de maior sucesso. 
Pedro Lisboa Santos viveu 1 anos na Bélgica, 
onde deu os primeiros passos na música ao 
lado do seu irmão Lil Sain’t, com o qual traba-
lhou em projetos de sucesso na música angola-
na. De regresso a Angola, em , lançou o 
disco de estreia “Lágrimas - Um Só Povo Uma 
Só Nação”, com  faixas, produzido e editado 
em , em França. O seu segundo disco de 
originais “Calor e Frio”, publicado em 11, foi 
o que lançou o artista para a ribalta.

C Pedro e o dj Kura são garantia  
de enchente no recinto das festas 
São dois dos grandes atrativos musicais da edição 1 do São João da Vila. Com cré-
ditos firmados no panorama nacional e até internacional, arrastam atrás de si uma 
verdadeira legião de fãs. Qualquer um dos espetáculos tem entrada gratuita
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