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“O Santo Cristo é só busto, o Senhor da Pedra, é 
corpo por inteiro”, explica Maria do Carmo 
Bulhões, a chamada “guardiã do Senhor da 
Pedra” que admite existir uma devoção maior 
ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. 
“Respeito muito quem venera fervorosamente o 
Senhor Santo Cristo, como também respeito 
quem o faz em relação ao Senhor da Pedra por-
que cada um tem a sua devoção específica, 
embora estejamos a falar do mesmo Deus. 
Afinal é o mesmo momento da paixão de Cristo, 
com a diferença em que o Senhor da Pedra 
representa Jesus quando foi aclamado Rei por 
escárnio, sentado numa pedra, e o Senhor Santo 
Cristo dos Milagres, foi quando presente à 
varanda de Pilatos”. 
Uma imagem que segundo uma lenda, que em 
Vila Franca do Campo, tem passado de geração 
em geração, terá dado à costa na praia de Corpo 
Santo, dentro de uma caixa de madeira, com a 
inscrição “Para a Misericórdia de Vila Franca”. 

Encontrada por pescadores, 
a dita caixa terá então 
sido levada para ser 
entregue na 
Misericórdia, des-
cobrindo-se então 
no seu interior 
uma imagem de 
Jesus Cristo, sen-
tado numa pedra. 
Contudo, ninguém 
terá assumido a res-
ponsabilidade de tal 
encomenda, assumindo-
se, por isso, que o apareci-
mento da imagem seria um 
milagre, relato que acabou por se fazer 
ouvir no território continental. 
Ora, ao saber do sucedido Vila Franca de Xira 
terá chegado a reclamar a posse do achado. 
Não terá, no entanto, conseguido o seu 

intento porque, ao que pare-
ce, na caixa havia a indi-

cação clara de que, a 
vila, era mesmo Vila 

Franca do Campo. 
Ficou, então, a 
veneranda ima-
gem numa capela 
própria da Igreja 
da Misericórdia e, 

durante algum 
tempo o seu culto 

ter-se-á limitado a 
uma missa cantada e a 

um sermão. Terá sido uma 
promessa da mãe do juiz 

Teotónio Claudino da Silveira a servir 
para impulsionar uma festa que foi crescen-
do na mesma proporção em que cresceu a 
devoção dos vilafranquenses ao Senhor Bom 
Jesus da Pedra.

Vila “acolheu” com o coração a imagem 
que o mar deixou aos pescadores
As jóias, o manto ou algumas expressões de devoção do povo de Vila Franca do Campo, como as  
promessas, fazem com que muitos se refiram ao Senhor Bom Jesus da Pedra como “o Santo Cristo  
da Vila”. Contudo, existem marcas distintas neste culto e uma delas prende-se com a própria imagem
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A edição deste ano das festas em honra do 
Senhor Bom Jesus da Pedra contempla alguma 
novidade ou alteração em termos de formato 
ou programa? 
As tradições não são muito propícias a novida-
des e, nesse sentido, existem momentos que 
caracterizam a festa do Senhor Bom Jesus da 
Pedra que já representam um grande marco na 
vivência da mesma que, por isso mesmo, não 
querem qualquer tipo de “acerto” ou adapta-
ção. A destacar, por exemplo, um primeiro 
momento que diz respeito à mudança da ima-
gem da igreja da Misericórdia para a igreja 
Matriz e que ocorre na noite de sábado. Uma 
procissão muito participada que dá volta ao jar-
dim e que representa um dos momentos mais 
comoventes das festas. Um cortejo religioso que 
repete no domingo pelas ruas da Vila, arrastan-
do, uma vez mais, um mar de gente, numa 

“Notamos um aumento 
significativo de forasteiros 
nas festas”
Ricardo Rodrigues, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do 
Campo, garante que no ano passado foi notória a presença de mais forasteiros 
nas maiores festividades religiosas do concelho, destacando as mesmas como um 
importante “testemunho da religiosidade e da cultura popular vilafranquense”

Entrevista

manifestação de fé que toca até mesmo os 
menos devotos. E como a envolvência religiosa 
destas festas é muito sentida pelos devotos do 
Senhor Bom Jesus da Pedra, iniciamos a semana 
de festa com tríduos na igreja da Misericórdia. É 
uma preparação litúrgica. Como sabemos o Bom 
Jesus da Pedra encarna na paixão de Cristo, 
esses momentos são evocados nessas celebra-
ções. No fundo, aquilo que a Santa Casa faz é 
seguir uma tradição secular que antes desta ins-
tituição foi apadrinhada pela família Silveira 
Moniz aqui da terra. Um senhor juiz, que por 
promessa da mãe, tinha a incumbência de fazer 
surgir as festas. Depois essa missão passou para 
a Santa Casa que, através de uma comissão de 
festas, traz à rua esta manifestação de grande 
valor religioso e popular. Naturalmente como a 
estas festas acorrem muitos emigrantes, decidi-
mos, em colaboração com a Câmara Municipal, 

prestar-lhes homenagem com um jantar. E esta 
será, por assim dizer, a inovação deste ano. Foi 
este fim de semana, junto à Rotunda dos 
Frades, onde se “reviveu” tudo o que envolve a 
matança do porco. 
No ano passado, deixava o repto para que as 
entidades oficiais se envolvessem mais nas fes-
tividades, participando, por exemplo, na procis-
são solene. Esse apelo teve repercussões? 
É um repto que continua a manter-se porque a 
participação das instituições que nos represen-
tam nunca é demais. Sabemos, no entanto, que 
a época do ano em que decorrem estas festas 
não é muito propícia a que as pessoas perten-
centes a estas instituições compareçam em peso 
já que é uma altura de férias e, assim sendo, é 
natural que não possam comparecer com o dese-
jo que nós na Santa Casa desejaríamos. Ainda 
assim, vamos reiterar essa vontade de termos 
essas pessoas. É sabido que a população aprecia 
a participação dessas instituições nos atos reli-
giosos, independentemente das convicções de 
cada um. Aliás, a participação cívica é também 
uma forma de mostrar solidariedade com as pes-
soas que se envolvem nestas manifestações. 
O ano transato foi também um ano zero em 
matéria de aumento do fluxo de turistas na 
ilha de São Miguel. Notou, nesse domínio, 
alguma diferença face a anos anteriores no 
movimento nas festas? 
Notamos, claramente, um aumento significativo 
de forasteiros nas festas. Por isso mesmo, para 
este ano as expetativas continuam elevadas. 
Como vemos, a ilha continua a registar uma 
grande afluência de turistas e esta é altura em 
que esse fluxo ainda é mais intenso. Embora sai-
bamos que o essencial são os vilafranquenses, 
ou seja quem participa mais e quem mais apare-
ce para ver a procissão são as pessoas do conce-
lho, mas estando divulgado como estão estas 
festas (fizemos divulgação em vários sítios) é 
natural que, pela curiosidade, quem nos visita 
queira ver e assistir às nossas tradições, quer 
religiosas, quer profanas. Aliás, estas festas são 
um importante testemunho da religiosidade e 
da cultura popular vilafranquense. 
E esse movimento acaba por ser uma mais 
valia para o concelho… 
Claramente que sim. É uma mais valia para 
todos porque reflete-se nos restaurantes, no 
comércio local e em muitos outros negócios que 
gravitam em torno destas festas. Saibam todos 
tirar o melhor partido dessas oportunidades e, 
nesse sentido, é sempre importante que cada 
um faça o seu trabalho de casa.
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São os olhos dos devotos que enchem o olhar 
e o coração do capelão da Santa Casa da 
Misericórdia de Vila Franca do Campo, o padre 
António Cassiano. Não é por isso de estranhar 
que, para este sacerdote, um dos momentos 
mais tocantes das festas em honra do Senhor 
Bom Jesus da Pedra seja a procissão da 
mudança da imagem. 
 “Até já escrevi sobre a forma como vejo o 
cumprir das promessas no sábado à noite. É 
que assim que termina a procissão da mudan-
ça, é ver passar imensas pessoas carregando 
círios... E vejo gente com o rosto muito expres-
sivo, sejam senhoras ou senhores, a olharem a 

imagem, com crianças pela mão ou com bebés 
ao colo... É um momento em que tenho opor-
tunidade de presenciar, durante largos minu-
tos, a expressão da vida sentida, comovida, 
assim exposta. É que, uma vez diante do 
Senhor, a vida das pessoas expõe-se nos seus 
rostos, assim como na sua maneira de prestar 
culto ao Bom Jesus da Pedra. Talvez seja por-
que a veneranda imagem que também repre-
senta sofrimento, no momento a paixão de 
Cristo. Talvez se entenda que naquele momen-
to entendam que o Senhor perceberá melhor 
do que ninguém o sofrimento dessas pessoas”. 
Um mar de emoções que se mistura com o 

“Diante do Senhor,  
a vida das pessoas 
expõe-se  
nos seus rostos”
No cruzamento entre o olhar dos devotos e a veneranda 
imagem do Senhor Bom Jesus da Pedra, transparecem 
emoções e até histórias de vida. Entre súplicas e agradeci-
mentos, esta expressão da religiosidade popular ganha no cora-
ção de Vila Franca do Campo um palco de sensações, de imagens e de 
testemunhos que dificilmente deixarão alguém indiferente

mar de devotos que ora segue a 
imagem do Bom Jesus da Pedra 

a pedir-lhe graças, ora a 
agradecer-lhe bem-aventu-
ranças. Em súplica ou em 
agradecimento, a verdade 
que é não passa desper-
cebido aos olhos de nin-
guém a proporção que o 

pagamento de promessas 
com cera vai ganhando, pri-

meiro nas mãos dos devotos, 
depois no depósito nas caixas 

colocadas no adro.  
Ainda assim, para o capelão da Santa Casa 

da Misericórdia de Vila Franca do Campo, não 
se deve reduzir à imagem da cera ou a outras 
manifestações mais notadas, a dimensão da fé 
das pessoas, seja na procissão da mudança, 
seja em outro qualquer momento das celebra-
ções religiosas desta festividade. 
“Vê-se, efetivamente, muita quantidade de 
cera mas, e mesmo as pessoas que não levam 
círios, também cumprem as suas promessas e 
manifestam o seu sentir naquela hora, das 
mais diversas formas. Até em silêncio. Isso só 
cada um saberá porque está no seu íntimo. 
Naquele momento, sinto um profundo respeito 
por aquilo a que habitualmente chamamos a 
religiosidade popular, e que neste caso particu-
lar é uma manifestação muito transparente, e 
até palpável, da fé das pessoas”. 
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Festas que a par do programa religioso 
incluem ainda um cartaz profano preparado ao 
pormenor para responder a várias faixas etá-
rias e com vários interesses, da música ao des-
porto, passando pela gastronomia. Uma com-
ponente que o padre António Cassiano diz em 
nada “beliscar” a essência da devoção ao 
Senhor Bom Jesus da Pedra.  
“São festas e se assim são chamadas devem, 
para além desta dimensão muito expressiva da 
fé das pessoas, exprimir sentimentos de ale-
gria e o convívio das pessoas umas com as 
outras. É também por esse lado que as nossas 
festas populares valem muito. Porque as pes-
soas saem de casa e vão conviver, vão rir, con-
versar, ouvir música, tomar uma bebida… E 
tudo isso faz parte da festa. Não tem de existir 
mal algum nisso. A vida não é só feita de tris-
tezas e sofrimento”. 
E a verdade é, no conjunto do religioso e do 
profano, que estas festas apresentam-se como 
um importante polo aglutinador da comunida-
de residente e não só. 
“Há mais de  anos que estou na Vila e 
sempre tive a imagem de uma grande parti-
cipação popular nestas festas. Aliás, é o 
povo que faz estas festividades: aqueles que 
habitualmente frequentam a igreja, os cha-
mados católicos praticantes e também mui-
tos católicos intermitentes, que são aqueles 
que aparecem em determinadas manifesta-
ções, mas participam bastante nestas oca-
siões quando manda a tradição que assim o 
devam fazer ou quando têm motivos da sua 
vida privada, relacionados com doenças, com  
desgostos, com saudade...”. 
Ainda assim, assegura o capelão, todas as 
celebrações têm decorrido sem lugares vazios. 
“A igreja da Misericórdia, que é onde se 
venera a imagem, está sempre cheia: a 
porta do guarda-vento aberta, muita gente 

no adro e depois no domingo igualmente 
na igreja Matriz. É portanto uma festa 
genuinamente popular e ao mesmo tempo 
evangélica, levando as pessoas a olharem 
para Jesus Cristo”. 
António Cassiano lembra, no chamado “ano 
da Misericórdia”, que faz todo o sentido dei-
xar à comunidade o apelo para materializar 
o que o Papa Francisco pretendia com a refe-
rida instituição. 
“A expressão popular da festa não é apenas 
um mero ritual festivo. Deve ter uma expres-
são na vida das pessoas, através das chama-
das obras da Misericórdia: são 1 maneiras de 
viver o amor ao próximo, muito concretas e 
algumas delas de grande atualidade, até rela-
cionadas com os emigrantes e com os estran-
geiros. É que uma das obras da misericórdia é 
precisamente dar pousada aos peregrinos. É 
por isso uma atualidade renovada e aumenta-
da nesta altura em que somos visitados por 
tanta gente”. 
Muitos estrangeiros, mas muito emigrantes, 
estes últimos, segundo o capelão da 
Misericórdia da Vila, são elementos indispen-
sáveis à festa do Senhor Bom Jesus da Pedra. 
“Não sentiríamos essa festividade da mesma 
maneira se não contássemos com a presença 
de amigos, familiares e conhecidos que estão 
longe mas que, nesta altura em particular, 
fazem por regressar à sua terra. E muitos 
deles só encontramos mesmo por estas festas. 
É deste modo, um duplo encontro: o dos 
homens com Deus e o dos filhos da terra com 
aqueles que embora emigrados regressam às 
suas raízes”. 
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Começou de forma modesta mas depressa se 
afirmou como um dos momentos mais aguar-
dados dos arraiais das festas do Senhor Bom 
Jesus da Pedra. Falamos do Festival de Sopas 
que já soma quatro edições. 
No ano passado foram 1 as variedades e este 
ano o número poderá ser ultrapassado já que 
a uma semana do certame, Cidália Lima, uma 
das responsáveis pela organização do festival, 
já dava nota de 1 inscrições. No geral, pessoas 

que decidem contri-
buir para 

estas festividades confecionando e oferecendo 
a sopa, já que o montante arrecadado reverte 
para as mesmas.  
“A nossa expetativa é, pelo menos, manter o 
número de sopas que tivemos na terceira edição, 
uma vez que a procura foi muito grande. Dos 
residentes aos emigrantes, todos se mostravam 
rendidos às receitas que foram disponibilizadas”. 
Um interesse que não é de estranhar uma vez 
que muitas das receitas perdem-se no receituá-
rio de gerações, traduzindo-se em sabores úni-
cos e irrepetíveis. A prova disso é que uma das 
primeiras sopas a esgotar na edição do ano 
passado foi a canja com hortelã. 
“Para além de receitas antigas, algumas dessas 
sopas ainda são feitas em panelas de ferro, o 
que lhes confere um sabor inimitável. A isso, 
junta-se ainda o facto de serem confecionadas 
com produtos da terra. Ora, tudo isso faz dife-
rença”, explica Cidália Lima. 
Uma diferença que os restaurantes do conce-
lho também fazem por acentuar nestes dias, 
tirando máximo partido dos mais genuínos 

sabores de Vila Franca do Campo. 
“A nossa carta já tem essa premissa: assenta 
essencialmente em pratos típicos vilafranquen-
ses, com produtos locais, frescos, com especial 
destaque para o peixe ou não estivéssemos  
virados para o mar”, sustenta Sílvia 
Vasconcelos, administradora executivo da AVA 
Eventos, que detém o restaurante Praia Café, 
situado junto à praia da Vinha d’Areia. 
“O que acontece nestes dias é que preparamos 
um menu especial, completo, com preços mais 
simpáticos”, acrescenta. 
Pratos como os chicharros casados, o arroz de 
peixe ou o prego de lombo em pão caseiro da 
Ponta Garça são assim iguarias que se repetem 
vezes sem conta nas mesas deste restaurante 
num mês de Agosto que já de si chega com 
muito movimento mas que se intensifica duran-
te as festas do Senhor Bom Jesus da Pedra. 
“Para além dos turistas, temos muitos emi-
grantes que chegam desejosos por matar sau-
dades dos sabores da sua terra e é nesse senti-
do que tentamos responder levando à mesa o 
melhor que temos, como um dos nossos 
melhores cartões de visita”.

Sabores tradicionais  
da Vila são obrigatórios  
em dia de festa
Do Festival de Sopas às ementas dos restaurantes locais, o segredo para 
cativar quem visita o concelho repete-se: na mesa só mesmo o mais 
genuíno que Vila Franca do Campo tem para oferecer 
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Com o ilhéu como pano de fundo, as regatas 
de vela ou a prova de canoagem há muito que 
fazem parte do programa das festas em honra 
do Senhor Bom Jesus da Pedra. Organizadas há 
mais de duas décadas pelo Clube Naval de Vila 
Franca do Campo, as provas reúnem atletas 
não só do concelho mas também de outros 
pontos da ilha, como é o caso de Ponta 
Delgada, Lagoa, Rabo de Peixe ou Povoação. 
“Fazemos por endereçar convites a todos os 
clubes da ilha de São Miguel. No ano passa-
do conseguimos envolver cerca de meia cen-
tena de atletas. O único senão foi mesmo o 
estado do tempo que condicionou a realiza-
ção das referidas provas”, explica Paulo 
Correia, diretor desportivo do Clube Naval 
de Vila Franca do Campo. 
Ainda em cima da mesa está a realização de 
uma regata de vela para adultos. 
“É uma prova que exige mais algum esforço de 
logística mas que, em contrapartida, faz cres-

Desporto e música  
com destaque obrigatório 
no cartaz das festas
Quem vem às festas do Senhor Bom Jesus da Pedra já não dispensa a 
grande variedade de espetáculos musicais. Já durante o dia, o desporto é 
o chamariz, com especial destaque para a realização de provas náuticas

cer o movimento em torno destas atividades, 
dado que envolvem mais pessoas, famílias 
inteiras inclusive”. 
Para além dos desportos no mar, o programa 
contempla ainda o chamado Torneio 
Quadrangular da Amizade em Veteranos, orga-
nizado pelo Clube de Futebol Vasco da Gama, a 

ter lugar no Campo Municipal de Ponta 
Garça, nas manhãs do sábado e domingo da 
festa. 
Já para os serões, os arraiais contam uma 
grande variedade de espetáculos musicais 
que vão desde dos sons mais tradicionais ou 
mais contemporâneos. 
E a grande maioria dessas exibições é feita 
com “prata da casa”, a começar pelo folclore, 
pelos grupos da Ponta Garça e São Pedro. 
O teatro, também pela mão de vilafranquen-
ses, volta a ter lugar de destaque nestas fes-
tas, uma vez mais com o Grupo “O Tagarete” 
vai levar à cena um excerto da revista “Casos 
Sérios”. 
Juntam-se ainda à animação dos arraiais 
várias filarmónicas e as já imprescindíveis 
cantigas ao desafio. 
A “Noite dos Tributos” é também um dos 
serões mais desejados. Este ano os protago-
nistas serão os “Abba Project” e “Taponas”.
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