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Ribeira Seca, a freguesia das cavalhadas de São 
Pedro e de Madre Teresa da Anunciada, é uma 
localidade que vive intensamente os seus cos-
tumes e tradições, sobretudo após ter renasci-
do da lava vulcânica que a soterrou em 1.  
É da sua história e tradição que nos fala o 
padre Norberto Pacheco, pároco da Igreja de 
São Pedro, no seu livro intitulado “Ribeira Seca 
– Terra das Cavalhadas de São Pedro e da 
Madre Teresa da Anunciada”. Segundo o páro-
co, o nome “Ribeira Seca” vem de uma ribeira 
que atravessa a freguesia, que não tem caudal 
regular de água, estando seca durante a maior 
parte do ano. 
Pouco tempo depois de ter sido povoada, a zona 
da Ribeira Grande foi alvo de intensos terramo-
tos no ano de 1, mas foi o lugar da Ribeira 
Seca que mais sofreu com a tragédia, tendo sido 
completamente soterrado pela lava do vulcão do 
Pico do Sapateiro, hoje chamado de Pico 
Queimado. A lava terá descido pelas encostas 
até ao mar, passando pelas Ruas de Lagos e 
Bernardo Manuel da Silveira Estrela. 
Daí nasceu a tradição: no meu meio das ruínas 

Ribeira Seca devota  
ao padroeiro São Pedro  
há quase  anos

estaria a imagem de São Pedro completamente 
intacta, como se nada tivesse passado. Mas “será 
a que hoje ainda se encontra guardada na Igreja 
Paroquial e à qual se atribui o milagre de não ter 
sido danificada aquando dessa erupção?”, ques-
tiona o padre Norberto Pacheco, no seu livro. 
A imagem é feita de madeira, tem um metro e 
meio de altura e é, segundo o pároco, uma das 
mais valiosas e antigas que existe na ilha de São 
Miguel, estando hoje exposta à entrada do 
arquivo paroquial da Igreja de São Pedro, na 
Ribeira Seca. 

Anos depois, quando se procedia à abertura de 
uma vala de canalizações de água, próxima da 
igreja, descobriu-se um fontanário, que se 
encontra a uma profundidade de dois metros e 
que poderá ter sido o primeiro do lugar. A 
água seria usada para dar de beber aos ani-
mais e para uso caseiro. Segundo o padre da 
Igreja de São Pedro, depois do fontanário ter 
sido estudado, foi novamente soterrado, tendo 
sido depois aberto em 1 e é hoje um ponto 
turístico da freguesia, que atrai muitos visitan-
tes ao longo do ano. 
Também ligada à freguesia da Ribeira Seca está 
Madre Teresa da Anunciada, como a conhece-
mos. Em 1 nasceu Teresa de Jesus, na Ribeira 
Seca, e no ano de 11 ingressou no Convento 
da Esperança, onde desenvolveu o culto ao 
Senhor Santo Cristo dos Milagres. 
No adro da Igreja de São Pedro, na Ribeira Seca, 
encontra-se um busto de Madre Teresa da 
Anunciada, de forma a recordar onde nasceu e 
onde foi batizada. 
Esta é, portanto, uma freguesia de grandes tra-
dições e devoção, expressas das mais diferentes 
formas. Uma das maiores tradições da freguesia 
são as Cavalhadas de São Pedro, que se cele-
bram a  de junho, dia do padroeiro.  
O dia de São Pedro é feriado municipal em todo 
o concelho da Ribeira Grande desde 11, mas é 
claro que é a freguesia da Ribeira Seca que o 
comemora com mais fervor e alegria.

É no ano de 1 que acontece um dos episódios que mais marcaram  
a freguesia da Ribeira Seca: a erupção vulcânica do Pico do Sapateiro.  
No entanto, a freguesia reergue-se e é, hoje, rica em tradições e devoção
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As festas de São Pedro, da Ribeira Seca, são 
completamente diferentes de qualquer outra 
festividade da ilha de São Miguel. O que é 
que as torna únicas? 
As festas de São Pedro, em particular as cava-
lhadas e as alampas, são tradições únicas e 
que não acontecem noutro local. Para além 
disso, são tradições que refletem o que de 
melhor há na nossa cultura popular, não só 
devido à sua antiguidade, sendo que Gaspar 
Frutuoso já relatava este acontecimento no 
século XVI, mas acima de tudo porque se pro-
cura manter todos os anos o rigor e a autenti-
cidade relatada pelos nossos antepassados. 
Em relação às marchas populares, somos dos 
poucos locais nos Açores que organiza mar-
chas populares em honra a São Pedro, só por 
isso é único e diferenciador em relação a 
outros locais. 
Comemora-se os  anos destas festividades 
e, por isso, será lançado um selo e livro come-
morativo dessa data. O que é que podemos 
encontrar no livro?  
Para assinalar as bodas de prata das marchas 
vai ser lançado um livro, da autoria de 
Imaculada Gaudêncio, que desde a primeira 
hora se dedicou de corpo e alma a estas fes-
tas e que irá reunir todas as marchas, música 
e letra, que criou ao longo destes  anos. A 
iniciativa, organizada pela junta de freguesia 
da Ribeira Seca, vem num momento simbóli-
co, pela data, mas acima de tudo para a 
autora, que todos os anos cria novas melo-
dias e por ser minha mãe acarreta ainda 
mais sentido pessoal. 
E o que representa o selo? 
Quanto ao selo, é uma forma diferente de assi-
nalar a efeméride e contando com a colabora-
ção dos CTT, os selos vão entrar em circulação 
nacional, divulgando desta forma a tradição, 
chegando literalmente a casa das pessoas. 
Qual a importância que esta festividade tem 
para o concelho? 
Para além da importância cultural, por se 
manter uma tradição que se perde no tempo, 
há uma grande envolvência da comunidade 
em torno destas festas. Por exemplo, em 
relação às marchas populares, que este ano 
comemoram  anos de existência, têm sido 
uma verdadeira montra das nossas tradições 
locais, pois muitas vezes recuperam-se temas 
dos nossos antepassados e que permitem 

“É com muito orgulho  
que todos os anos tenho 
sido marchante”
Alexandre Gaudêncio. O presidente da Câmara Municipal  
da Ribeira Grande destaca a singularidade da tradição das cavalhadas 
e alampas das festas de São Pedro, da Ribeira Seca, que este ano se 
estendem até dia  de julho

Entrevista

mostrar aos mais novos valores e culturas 
que já não se vêem. 
Há alguma novidade no programa das festas 
em relação ao ano anterior? 
Vamos ter algumas novidades, a começar com 
o percurso das marchas populares, que será 
em sentido inverso em relação ao ano passa-
do. A concentração será no parque de estacio-
namento do estádio municipal e irão depois 
em direção à Igreja de São Pedro, na Ribeira 
Seca, percorrendo as ruas que vão estar enga-
lanadas com motivos alusivos aos Santos 
Populares e com iluminação alusiva. Outra 
novidade é que vamos estender as festividades 
até ao dia  de julho, num festival denominado 
Sensations e que irá envolver todo o comércio 
tradicional e com muitas surpresas. 
Estas festas são vividas por todos os ribeira-
grandenses ou são os residentes da Ribeira 

Seca que as vivem mais intensamente? 
As festas de São Pedro coincidem com o 
feriado municipal de  de Junho e, por isso, 
tem uma envolvência de todos os ribeira-
grandenses. Prova disso tem sido os partici-
pantes das suas tradições, quer seja através 
das marchas populares, quer seja através 
das cavalhadas, em que grande parte dos 
seus figurantes são de várias zonas do con-
celho. 
E para si o que significam estas festivida-
des? É um participante assíduo?  
Eu sou natural da Ribeira Seca e desde tenra 
idade que participo ativamente nestas fes-
tas. É com muito orgulho que todos os anos 
tenho sido marchante, inicialmente em gru-
pos da própria freguesia e mais recentemen-
te na marcha popular da Ribeirinha, onde 
resíduo com a minha família.
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As marchas de São Pedro, da Ribeira Seca, cele-
bram as bodas de prata este ano e para come-
morar a data será lançado um livro que reúne 
a música e letra das marchas compostas ao 
longo destes  anos. O livro é da autoria de 
Imaculada Gaudêncio, ela que escreveu e com-
pôs para as marchas desde o primeiro ano que 
saíram à rua. 
No livro estão cerca de  músicas das mar-
chas que desfilaram ao longo destes  anos. 
Embora Imaculada Gaudêncio tenha escrito 
mais, não foi possível tê-las todas no livro. A 
grande maioria das canções é da sua autoria, 
no entanto, três delas foram escritas ou com-
postas em parceria com três colegas seus, que 
já faleceram e que também “se dedicavam de 
corpo e alma às marchas”. 
As marchas de São Pedro são uma tradição 
com  anos e tudo começou na Escola da 
Madre Teresa da Anunciada, onde Imaculada 

Gaudêncio era professora. Foi 
a pedido da comissão de fes-
tas, que na altura achou que 
as marchas deveriam integrar 
o programa festivo, que 
Imaculada Gaudêncio começou a 
escrever e compor as músicas para 
as marchas de São Pedro, uma vez 
que era professora com formação musical. 
As marchas começaram então com as crianças 
do primeiro ciclo, de quem Imaculada 
Gaudêncio era professora, e foram-se esten-
dendo a outras escolas do concelho da Ribeira 
Grande. A Escola da Matriz, Escola da 
Conceição, e outras, começaram a pedir-lhe 
que escrevesse para as suas marchas e, a partir 
daí, foi crescendo uma nova tradição. 
Mas os pedidos não pararam por aí. Também 
da Vila do Nordeste, que celebrava o São João, 
chegaram pedidos. A professora do primeiro 

ciclo chegava 
a fazer cerca 
de cinco ou 
seis marchas 

para as festas 
dos santos 

populares. “Havia 
noites em que eu 

não dormia”, admite. 
Esta foi, portanto, uma iniciativa 

que se consolidou rapidamente junto da popu-
lação ribeiragrandense, mas sobretudo da fre-
guesia da Ribeira Seca, levando também mui-
tas pessoas a visitar o concelho. “Vinha muita 
gente, de outros concelhos, à Ribeira Seca ver 
esse colorido e essa alegria”, afirma Imaculada 
Gaudêncio. 
No início, também ela ajudava na preparação 
das coreografias e na escolha das indumentá-
rias, mas o primeiro passo a dar antes de for-

“As marchas são um sinónimo  
de alegria e de convívio”
As marchas de São Pedro celebram, este ano, as bodas de prata  
e de forma a marcar a data será lançado um livro com cerca  
de  músicas das marchas compostas por Imaculada Gaudêncio 
ao longo destes  anos
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tradições”, 
salienta.  
Hoje, podemos ver a desfilar pelas ruas da 
freguesia aquelas crianças que há  anos 
fizeram parte das primeiras marchas, levan-
do agora os seus filhos, a quem passaram 
esta tradição. 
Apesar de ter escrito mais de  canções para 
as marchas, Imaculada Gaudêncio nunca desfi-
lou com um grupo marchante. “Toda gente me 
pergunta por que razão não entrava nas mar-
chas. Não entro para não haver ofensas. Fazia 
cinco a seis marchas e se fosse numa podiam 
dizer que preferia aquela. Apenas orientava e 
depois via o desfile passar”, explica. 
Para Imaculada Gaudêncio, “as marchas são um 
sinónimo de alegria e de convívio” e são uma 
manifestação da cultura popular e não signifi-

cam só cantar, pois também “são movi-
mento e alegria”. A antiga professora 
realça que quando estamos emociona-
dos exprimimo-nos por palavras, quan-
do estamos mais emocionados, as pala-
vras transformam-se em música e, quan-
do estamos ainda mais emocionados, a 

música transforma-se em movimento.  
“Uma canção é uma história cantada, 

que se for acompanhada de movimento 
torna-se muito mais alegre”, afirma 
Imaculada Gaudêncio. 
 
Alampas 
As alampas fazem também parte da tradição 
das festas de São Pedro e embora não se saiba 
ao certo quando e como começou, sabe-se que 
é uma tradição muito antiga e que ainda hoje 
se mantém.  
O Presidente da Câmara Municipal da 
Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, escre-
veu precisamente um livro sobre as 
“Alampas e Cavalhadas de São Pedro”, onde 
descreve o que são as alampas e em que 
consiste essa tradição. 
A alampa, muitas vezes designada de lampa 
ou alâmpada, é um grande cacho de frutos e 
flores, em forma de pinha, que se faz por altu-
ra das festas de São Pedro na Igreja da Ribeira 
Seca, da Ribeira Grande. 
Tudo começa no dia  de junho de cada ano. 
São nomeados anualmente os mordomos da 
festa e são eles que vão, juntamente com mais 
homens, apanhar as flores para as alampas, 
que são normalmente os agapantos, hortên-
sias e rosas silvestres.  
Na manhã seguinte, começa-se a compor as 
alampas, sendo que antigamente este processo 
era feito por mulheres, mas hoje o sexo mascu-
lina já participa e jovens também.

Marchas de São Pedro Este ano vai desfilar A Marcha dos 
Cabidinhos, da freguesia de Matriz, A Quinta dos CATL’s, da 

freguesia da Maia, Água de Pau jóia menina, da freguesia 
de Água de Pau, Alâmpadas – A ti São Pedro, da freguesia 
de Santa Bárbara, Alâmpadas Floridas, Fogo de São Pedro, 
As  ilhas dos Açores, Cravos e Rosas, da freguesia da 
Ribeira Seca, Arco e Balão, da freguesia do Pico da Pedra, 

A Ribeirinha no ar, da freguesia da Ribeirinha, Raios e coris-
cos, da freguesia de Matriz.

mar uma marcha é escolher o tema certo, 
que, segundo Imaculada Gaudêncio, tem de 
estar relacionado com as raízes culturais do 
concelho. Por exemplo, o chá tem sido um 
dos temas que tem integrado as marchas, 
uma vez que existiam duas fábricas de chá 
naquela localidade.  
Este ano, Imaculada Gaudêncio compôs e 
escreveu uma música para as marchas sobre as 
alampas de São Pedro, onde se pode ler 
“Alampas floridas, obras esculpidas por filhos 
da terra reza a tradição. Mãos em oração 
colhem em devoção frutos lampos os primei-
ros p’ra São Pedro ofertar”. 
Para a antiga professora do primeiro ciclo, as 
marchas não significam só cantar e sair à rua. 
“Um dos objetivos das marchas de São Pedro é 
incutir nos mais novos o respeito pelas nossas 
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As Cavalhadas de São Pedro levam todos os 
anos milhares de pessoas à Ribeira Grande e 
são, essencialmente, os jovens os que mais que-
rem fazer parte desta antiga tradição. 
No dia  de junho, mais de uma centena de 
cavaleiros desfilam desde o solar da Mafona até 
à Igreja de São Pedro, na Ribeira Seca, para 
prestar homenagem ao padroeiro.  
As cavalhadas concentram-se no palácio e há 
um júri que avalia e seleciona os cavaleiros que 
se destacam mais, premiando-os. Pelas 1h o 
rei sai do palácio, juntamente com os vassalos, 
cavaleiros e outras figuras, diretamente até à 
igreja. Ao chegarem à igreja, os dois lanceiros 
da frente fazem o seu discurso a São Pedro, dão 
entrada ao rei para falar sobre a vida de São 
Pedro e, depois dão sete voltas à igreja, que cor-
respondem aos sete dons do Espírito Santo. 
Hoje, mais de uma centena de pessoas partici-
pam nas Cavalhadas de São Pedro, mas nem 
sempre foi assim. Fernando Maré, organizador 
das cavalhadas, conta que há  anos apenas 
participavam pouco mais de  pessoas.  
Na altura, com 1 anos de idade, Fernando Maré 

Jovens são os que mais 
vivem as Cavalhadas  
de São Pedro

foi convidado pela comissão para ser o rei das 
cavalhadas e foi-o durante 1 anos.  
Após ter integrado as cavalhadas, Fernando 
Maré começou a incentivar as pessoas da fre-
guesia a participar, oferecendo-lhes também 
algumas facilidades e, a partir daí, esta tradição 
cresceu a olhos vistos.  
Tendo em conta que cada vez mais pessoas se 
mostravam interessadas em fazer parte das cava-
lhadas, houve a necessidade de arranjar um orga-
nizador, alguém que orientasse todo o processo e 
garantisse a segurança do desfile. Foi então que 

Fernando Maré decidiu descer do seu cavalo e 
dar o lugar de rei ao seu irmão, para ele pró-
prio tomar as rédeas da organização. 
Organizar as Cavalhadas de São Pedro é asse-
gurar que todas as pessoas, que nelas partici-
pam, seguem o regulamento estabelecido, que 
todos os chapéus são enfeitados e que todos 
os participantes tenham um selim para o seu 
cavalo. A questão das indumentárias fica a 
cargo de cada cavaleiro. 
“Felizmente, hoje em dia, são as pessoas que 
vêm pedir para entrar nas cavalhadas”, salienta 
Fernando Maré, acrescentando que, antiga-
mente, a entrada no cortejo de mulheres não 
era permitida, mas, entretanto, elas foram-se 
infiltrando fazendo passar-se por homens. “Elas 
escondiam os cabelos nos chapéus e usavam 
camisas largas”, afirma o organizador.   
Uma das particularidades desta tradição é que, 
hoje, a maioria dos participantes são jovens. 
Há, claro, quem participe há  anos, mas a 
grande maioria tem entre  e  anos e há 
também aqueles que têm apenas  ou  anos 
de idade.  Não se sabe ao certo como é que 
começaram as Cavalhadas de São Pedro, mas 
segundo Fernando Maré, tudo aponta para a 
altura em que houve a erupção vulcânica que 
cobriu a freguesia da Ribeira Seca. O represen-
tante do rei soube que a figura de São Pedro 
tinha saído ilesa da catástrofe e, por isso, diri-
giu-se à freguesia para honrar São Pedro, 
dando depois as sete voltas à igreja. 

As Cavalhadas de São Pedro vão desfilar no dia  de junho para, mais um 
ano, prestarem homenagem ao padroeiro da freguesia da Ribeira Seca.  
A maioria dos cavaleiros são jovens entre os  e  anos
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As festas de São Pedro vão para além das 
cavalhadas e das marchas, havendo um con-
junto de atividades, concertos e comes e 
bebes que também animam toda a popula-
ção e visitantes. 
No dia  de junho, o primeiro dia das festas 
de São Pedro, dá-se a abertura das barracas de 
comes e bebes, logo pelas h. À noite, há 
a abertura do bazar, a inauguração da ilumina-
ção e cantigas ao desafio com João Luís 
Mariano, José Eliseu, Bruno Oliveira e Tiago 
Claro, juntamente com os tocadores Fernando 
Silva e Marco Silva.  
No dia seguinte, domingo, têm lugar as corri-
das de São Pedro e as atuações dos grupos 
Associação Unojovens, Tuna Académica da 
Universidade dos Açores e Oceanus. 
Já no dia  de junho, terá lugar o lançamento 
do selo comemorativo e do livro dos  anos 
das Marchas de São Pedro, pelas h. 
Seguem-se as atuações de Sheila e de Augusto 
Canário e Amigos. 
Terça-feira é o dia do desfile das marchas pela 
Rua Mourato, Largo de São Pedro, Rua Direita 
de Baixo, Travessa Bernardo Silveira Estrela e 
Rua Bernardo Manuel Silveira Estrela. É tam-
bém nesse dia que sai o desfile da Charanga 
dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande e 

Muitos concertos  
e animação durante  
as festas de São Pedro
Para além das marchas e cavalhadas, o programa das festas  
de São Pedro deste ano oferece também à população e visitantes  
várias atividades festivas, concertos e comes e bebes

Escoteiros de Portugal, Grupo 111, Ribeira Seca. 
No fim da noite, há a atuação de Ruth Marlene 
e bailarinas. 
A cantora portuguesa, Ruth Marlene, tem um 
novo álbum intitulado “Money, money”, 
sendo que este novo trabalho, que surge 
após uma pausa e afastamento dos estúdios 
de gravação, inclui alguns dos temas que 

Ruth Marlene tem vindo dar a conhecer ao 
público no último ano, como é o caso de “Ah 
pois é bebé”, Tu queres é facebook”, “Ele não 
larga a saia da mãe” e “É só bla bla bla”, can-
ção que interpreta em dueto com a sua irmã 
Jéssica Portugal. 
O dia  de junho, quarta-feira e feriado 
municipal no concelho da Ribeira Grande, 
começa logo às h com o toque de alvo-
rada, seguindo-se a missa da alvorada na 
Igreja Paroquial. Pelas 1h, sai o desfile 
em fueiros com as alampas de São Pedro. 
O ponto alto do dia é o desfile das cavalha-
das em direção à Igreja de São Pedro, que 
começa às 1h. A festa continua à noite 
com a entrega dos prémios aos melhores 
cavaleiros e atuações do grupo Explosão 
Radical, da Banda.com e dos Foliões de 
Nossa Sra. Da Conceição. À meia-noite, sai a 
imagem de São Pedro para a despedida das 
festas e, depois, há fogo-de-artifício para 
encerrar as festividades.
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CAVALHADAS DE SÃO PEDRO
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