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De  a 1 de maio, Vila Franca do Campo 
entra num período de grande intensidade 
religiosa. O que têm de singular as Festas de 
São Miguel Arcanjo? 
A singularidade de Vila Franca do Campo 
passa por ser famosa, bela, bairrista, emble-
mática e vetusta. A nossa vila tem razões, 
motivos e motivações para ser tudo isso, não 
fosse esta terra a Vila-Capital do arquipélago. 
A ilha veste-se de verde, o coração de esperança 
e os cristãos de fé, alegria e amor para come-

morar os festejos em honra do seu padroeiro, o 
Arcanjo São Miguel, o Príncipe do Anjos. O 
orgulho vila-franquense e a devoção deste povo 
manifesta-se no envolvimento do mesmo, na 
feitura e enfeite dos ‘Quartos’ em honra dos 
santos patronos das diversas profissões, na reali-
zação das festas e na participação da procissão 
do domingo, que por si é exemplar por ser 
conhecida a ‘Procissão do Trabalho’...  
...São, como dizem, as segundas festas religio-
sas mais participadas da ilha? 

A multidão abre alas em 
respeito a uma tradição 
“com mais de  anos  
e única em todo o país”
José Borges. O padre da Igreja da Matriz fala à Açores magazine sobre uma 
das tradições religiosas mais singulares e com maior longevidade de 
Portugal. O cortejo em honra do padroeiro São Miguel Arcanjo, a chamada 
Procissão do Trabalho, faz Vila Franca do Campo recuar até aos tempos do 
povoamento da ilha. ‘Regressam’ as antigas profissões medievais e os seus 
santos patronos para entusiasmo das gentes que enchem o município      

Entrevista

 Há um mito que se vive nas ilhas: depois das 
festas em honra do Senhor Santo Cristo dos 
Milagres, cada sítio, freguesia ou até concelho 
advoga para si o título de ter as segundas fes-
tas religiosas mais participadas. Não deixa de 
ter graça esta ambição, no entanto, este desejo 
não passa de um mito. E como diz o bom 
senso: ‘são as melhores festas, simplesmente, 
porque são as nossas festas’. Naturalmente, a 
festa em honra de São Miguel Arcanjo tem 
características que lhe são muito peculiares e 
ela acorrem muitos forasteiros, devotos, emi-
grantes e turistas. Não é uma festa qualquer. 
Aliás, outros lugares há que copiam as particu-
laridades das nossas festas, no entanto, a 
nossa é a original.  
Os ‘Quartos dos Patronos’, ‘A Migalha’ e a 
‘Procissão do Trabalho’ correm sempre pela 
boca dos vila-franquenses quando tentam 
descrever o que de mais importante acontece. 
Quer aprofundar do que se tratam? 
No domingo mais próximo ao dia  de maio, 
realiza-se a velha Procissão do Trabalho, com 
mais de quatrocentos anos, única em todo o 
país. Esta lembra-nos a existência das antigas 
corporações medievais, trazidas para a ilha 
pelos primeiros povoadores. Nela se incorpo-
ram os oficiais das várias artes e ofícios, vesti-
dos de acordo com as cores da sua corporação 
e agrupados em torno do respetivo patrono. 
São 1 os patronos que se incorporam na pro-
cissão e 1 que enfeitam os Quartos, os espa-
ços onde estão os santos patronos, durante 
todo ano e, nestes dias de festa, podem ser 
visitados. Aqui há um pormenor que convém 
ser explicado: Santa Cecília, protetora dos 
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músicos tem o seu quarto enfeitado numa casa 
particular e aberta ao público, mas não incor-
pora a procissão. 
Esta procissão é única em todo Portugal, pelas 
suas características medievais e pelo bairrismo 
dos vila-franquenses que a tem mantido ciosa-
mente. Esta tradição, continua bastante enrai-
zada na memória coletiva do povo, conservan-
do em toda a sua pureza a Festa de São Miguel 
e a sua procissão que, todos os anos, atraves-
sa, imponente, as ruas da antiga Capital dos 
Açores, no meio de uma grande multidão que 
abre alas para a ver passar. 
A procissão ao passar pelas ruas pode cheirar-
se em diversas artérias o perfume de ervas 
aromáticas que, misturadas com a tradicional 
criptoméria, dão um clima de unção, elevação, 
alegria e festa. A tradicional ‘Migalha’ é um 
cortejo de carros alegóricos que percorre o 
habitual giro da procissão, culminando com 
arrematação na zona das festividades.   
Essa manifestação de fé é uma das com maior 
longevidade da ilha. Do conhecimento que 
tem de causa, o seu simbolismo mantém a 
mesma chama de outros tempos?  
Efetivamente, esta manifestação de fé é uma 
das mais antigas da nossa ilha. Isto é inquestio-
nável. Seu simbolismo é grande e atual. Uma fé 
encarnada na vida e a partir dela, leva a uma fé 
esclarecida e celebrada. A fé cristã entra pelo 
ouvido, passa pelo coração, vê-se nas mãos e 
põe em marcha os pés. É bem concreta a nossa 
fé. Pés do povo que caminha. Mãos corajosas 
que aram na missão de servir. Coração que ama 
e perdoa. Ouvido que se enche de força e entu-
siasmo. Claramente as exteriorizações da fé apa-

recem conforme aquilo que vai na alma daque-
les que professam a fé. Deduzo que é assim 
hoje, como foi ontem e pode ser amanhã. 
Numa perspetiva mais distante, de que forma 
olha para a Igreja nos dias de hoje? As paró-
quias de Vila Franca do Campo também se 
debatem com o problema do distanciamento 
dos fiéis e com a dificuldade em evangelizar? 
Temos aqui questões muitos pertinentes sobre 
a Igreja, as Paróquias, os Fiéis e a 
Evangelização. Com certeza que não são a 
mesma coisa. Cada uma no seu lugar dando 
corpo àquilo que podemos comparar uma 
árvore: raiz, caule, flor e fruto. Sabemos que 
Jesus Cristo é a raiz da fé dos seus discípulos, a 
religião é o caule por onde passa a seiva dos 
sacramentos, que dá a flor esperançosa da 
missão de evangelizar e alimenta o fruto da 
relação saudável e amorosa dos crentes entre 
si e com Deus. Seria muito bom que esta com-

paração poética, que tenta fazer uma ligação 
entre o real e o ideal, fosse suficiente para 
levar à espiritualização de cada ser humano. 
No entanto, não é. O que sei é que as pessoas 
não deixaram de acreditar em Deus. 
Infelizmente deixaram de acreditar em si mes-
mas e no potencial divino que transportam. 
Deixaram de acreditar na estrutura eclesial 
que existe e na máquina política partidária 
que temos. Deixaram de acreditar em princí-
pios e valores que deviam ser inalienáveis. 
Deixam facilmente a esperança... 
...Qual o papel da igreja, então? 
Creio que podemos ter duas maneiras de olhar 
para esta igreja e para aquilo a que ela se abre: 
uma é de fora para dentro e a outra é de dentro 
para fora. Há luzes e sombras nas duas verten-
tes. A Igreja vila-franquense ao reunir-se para 
celebrar a fé, a esperança e o amor que convoca 
os fiéis vê que a religião que se pratica tem uma 
prática grande em número e qualidade. Posso 
comprovar que a fé que nos anima é genuína, 
cheia de esperança e amor por Deus, na sua 
Igreja. A outra perspetiva, vem de fora para 
dentro. Tenho a consciência que há sempre um 
grande caminho a percorrer, graças a Deus, se 
não ficaríamos instalados naquilo que já há e 
não nos desafiávamos noutras aventuras boas, 
santas e belas que ainda faltam. Sei que é 
muito pretensioso o que vou dizer, no entanto, 
como sou um romântico sonhador vou dizê-lo: 
se eu soubesse o segredo do ‘como’ levar todos 
a viver de forma espiritual na liberdade, felici-
dade e responsabilidade certamente a não guar-
daria só para mim. Desejo diariamente começar 
por mim mesmo.
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São Pedro Gonçalves 
Está na Rua 
Gonçalo Velho, nº 
, o patrono dos 
pescadores vila-
franquenses. No 
cortejo, é o primei-
ro a surgir por 
entre os santos e 
são os homens do 
mar que carregam 
aos ombros o 
barco engalanado com bandeiras, por onde 
segue o santo padroeiro. Vem, como outrora, a 
assumir o leme da embarcação que foi auxiliar 
a nau portuguesa e o rei de Castela durante 
uma enorme tempestade. 
 
Santo Antão 
Antes do cortejo do 
Anjo, o santo 
padroeiro dos 
lavradores pode ser 
encontrado na fre-
guesia da Ribeira 
Seca de Vila Franca 
do Campo, mais 
propriamente na 
casa nº  da 
Estrada Regional. 
Santo Antão - em muitas geografias do mundo, 
também o protetor dos animais domésticos e o 
milagreiro de doenças - é para os homens açoria-
nos que trabalham no campo o seu patrono. 
 
Santo António 
A Santo António, 
um dos mais que-
ridos dos portu-
gueses, é atribuí-
do o milagre da 
bilha. Segundo a 
crença cristã, uma 

moça que levava uma bilha à bica, tê-la-á 
visto partida à pedrada para sua desolação. 
Frei Fernando (nome de batismo do santo), 
refê-la, então, milagrosamente. Hoje, é o 
santo patrono dos oleiros vila-franquenses e 
segue com eles na procissão. Antes, pode 
ser visitado no número  da Rua da 
Cancela. 
 
São Nuno de Santa Maria 
A imagem do 
beato Nuno 
Álvares Pereira 
pode ser visitada 
na moradia com o 
nº , da Rua 
Padre Manuel José 
Pires. O Santo 
Condestável, como 
é também conhe-
cido, é o patrono 
das profissões liberais. Considerado como o 
maior estratega militar português, venceu, no 
século XIV, todas as batalhas que travou. Nuno 
Álvares Pereira terminou a vida como carmeli-
ta, dedicando-se a ajudar os pobres das ruas 
de Lisboa. 
 
Santa Catarina 
São os barbeiros 
que a têm como 
protetora e que 
elevam a sua ima-
gem no cortejo. 
Até lá, está na 
casa nº 1 da Rua 
dos Foros para 
aqueles que a 
queiram visitar. 
Reza a história que 
Catarina foi filha do rei de Alexandria e terá 
sido mandada matar pelo imperador 
Maximiano Daia, depois de se recusar a casar 

com ele e a negar Jesus Cristo. A roda de nava-
lhas com que foi mandada torturar miraculosa-
mente nada fez e, quando decapitada, jorrou 
leite em vez de sangue. 
 
São José 
Dificilmente 
poderia ser outro 
o santo patrono 
dos carpinteiros.T 
Também ele car-
pinteiro, São José 
acompanha na 
‘Procissão do 
Trabalho’ todos 
aqueles que exer-
cem esse ofício na 
Vila Franca do Campo. A imagem de São José 
segue com Jesus pela mão e vê do alto do 
andor duas filas de carpinteiros vila-fran-
quenses perfilarem-se em seu tributo. O 
santo está acolhido na casa com o nº 1, da 
Rua do Museu.   
    
São Crispim 
O santo patrono 
dos sapateiros 
pode ser visitado 
nos dias que ante-
cedem a ‘Procissão 
do Trabalho’ na 
moradia com o nº 
, da Rua 
Almirante Gago 
Coutinho. Segundo 
a lenda, São 
Crispim tinha uma ascendência nobre mas tra-
balhou, tal como o irmão São Crispiano, como 
sapateiro nas horas vagas da profunda dedica-
ção como missionário. Ambos os irmãos foram 
friamente degolados na era do imperador 
romano Diocleciano por se recusarem a aban-
donar a fé cristã. 

Em festa de São Miguel Arcanjo  
todos os outros ‘santos ajudam’
Durante o ano, são catorze os patronos que estão acolhidos nas casas dos mordomos. Como se pode  
ver pelas fotografias de Hélio Ponte, no domingo da Procissão do Trabalho são doze os santos que saem  
à rua para honrar o Arcanjo Miguel naquele que é o seu dia. Fique a saber de que corporações são  
os patronos e a história dos mesmos, passando a conhecer um pouco mais desta manifestação de fé    



V
  de abril de 1

Festas de
São Miguel Arcanjo

Padroeiro da Ilha

Açores magazine

duziam os animais de carga em tempos anti-
gos na Vila Franca do Campo, surge justamen-
te montada num pequeno burro, com o 
Menino Jesus ao colo e São José na arreata. 
Antes da procissão a imagem de Nossa 
Senhora do Egito pode ser vista pelo público 
na Rua Teófilo Braga, nº 1.  
 
Menino Jesus 
Hoje em dia são 
os escuteiros que 
levam na procis-
são a imagem de 
Jesus em criança, 
mas tempos 
houve em que 
eram os alfaiates 
que o faziam. A 
profissão caiu em 
desuso, contudo 
a tradição manteve-se. O santo patrono elei-
to pelos alfaiates continua a integrar esta 
procissão religiosa. Dada à sua dimensão 
moral, o Menino Jesus é acolhido como 
referência pelos escuteiros católicos. O filho 
de Maria está patente na Rua Sr. Urbano 
Mendonça Dias.  
 
São Vicente de Paulo 
É o patrono dos 
jovens da paróquia 
e pode ser visto, 
tal como a ima-
gem do Menino 
Jesus, na Rua Sr. 
Urbano Mendonça 
Dias, antes de per-
correr o cortejo do 
Anjo. São Vicente 
de Paulo é, para o 
mundo cristão, o padroeiro das Obras da 
Caridade, fazendo jus ao espírito de missão 
com que pautou a sua vida. Em França, de 
onde era oriundo, fundou a Congregação da 
Missão e a Companhia das Filhas da Caridade e 
dedicou-se a auxiliar os mais carenciados nas 
primeiras décadas do século XVII.    

São Miguel Arcanjo 
É o padroeiro de Vila Franca do Campo e da 
maior ilha do arquipélago. Todos os anos, no 
domingo que se faz em seu tributo, o Arcanjo 
Miguel sai à rua empenhando a sua espada e 
escudo com a insígnia ‘Quis ut Deus?’ - Quem 
como Deus? 
Todos os santos patronos acompanham o 
‘Príncipe dos Anjos’ como se fosse dia de bata-
lha nos céus. Afinal, foi ele que os liderou, tal 
milícia celeste, na vitória sobre Lúcifer, expul-
sando-o do paraíso e fazendo-o precipitar 
sobre a Terra. 
O líder do exército de Deus não foi, portanto, 
esquecido pelos navegadores portugueses que 
descobriram a ilha verde açoriana, à qual, por 
sua honra, atribuíram o nome no século XV. 
A devoção a São Miguel nasceu no inicio da 
colonização do arquipélago e, atravessando os 
séculos, chegou até hoje com a intensidade 
dos primeiros dias. 
O ‘Domingo do Anjo’, como lhe chamavam os 
mais antigos, continua a ser vivido no rebentar 
das flores, na primeira oitava de maio. Com a 
admiração dos tempos idos, o defensor da Igreja 
Católica percorre as principais ruas do concelho, 
renovando a esperança nos crentes, que, ano 
após ano, fazem questão de o festejar.  Depois 
regressa a casa, a Igreja Matriz de São Miguel 
Arcanjo, a mesma que foi mandada construir 
pelo Infante D. Henrique e que foi parcialmente 
soterrada no terramoto de 1.   

São João 
São João foi o 
santo escolhido 
pelos pedreiros 
vila-franquenses 
para seu protetor 
e patrono. É junto 
deles que ‘cami-
nha’ pelas princi-
pais ruas do con-
celho, depois de 
deixar a casa do 
mordomo, a porta nº  da Rua  de Junho. 
São João Baptista, segundo os pergaminhos 
cristãos, batizou o primo Jesus e terá sido por 
ele considerado o maior dos profetas terrenos.  
Morreu com  anos, decapitado por ordem 
de Herodes Antipas.  
 
Nossa Senhora da Paz 
É a santa 
padroeira dos 
militares.  São os 
mesmos que 
voluntariam o 
peito às balas 
aqueles que 
ostentam o seu 
maior desejo: a 
paz. Segundo a 
lenda, a imagem 
de Nossa Senhora foi, no século XVI, coloca-
da nos altares da igreja de São Miguel. 
Insistia, contudo, em aparecer misteriosa-
mente no monte sobranceiro do concelho, 
pelo que o povo construiu nesse local uma 
ermida em sua invocação. Foi dos poucos 
edificados poupados no cataclismo de 1. 
Está na Igreja da Matriz.   
 
Nossa Senhora do Egito 
Foram os arrieiros 
que escolheram 
Nossa Senhora do 
Egito como sua 
patrona. A ima-
gem da santa 
padroeira, de 
todos aqueles que 
carregavam e con-
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No domingo da Procissão do Trabalho, os san-
tos patronos saem dos Quartos dos mordomos 
e deslocam-se à Igreja de São Miguel Arcanjo, 
acompanhados pelas suas corporações. É o 
grande dia das festas e, por isso, cada qual se 
apruma a rigor para o momento, aliás, fazendo 
jus ao primor com que a restante população da 
Vila decora as respetivas casas e ruas. 
Chegados à Matriz, às 1h, entram na Igreja 
para se juntarem ao Príncipe dos Anjos. Só 
depois, pelas 1h, perfilam-se para a procis-

são, segundo uma ordem que foi delineada há 
mais de um século. 
Ao compasso das filarmónicas, o giro da procis-
são inicia-se pela Rua Teófilo Braga e aí já pode 
cheirar-se o tal “perfume de ervas aromáticas 
que, misturadas com a tradicional criptoméria, 
dão um clima de unção, elevação, alegria e festa” 
à ocasião, como nos retratou o padre José Borges. 
Passando pelo Largo Bento de Góis e pela Rua do 
Baixio, segue depois pelas artérias mais a sul do 
município. Quando entra nas ruas da freguesia 

de São Pedro, o cortejo percorre a Rua Padre José 
Manuel Borges e a Avenida da Liberdade, antes 
de regressar à Igreja de São Miguel Arcanjo. 
Cumprido que está aquele que é o giro ancestral 
de todas as procissões do concelho, os santos 
patronos e as respetivas corporações posicionam-
se em guarda de honra à porta da igreja, aguar-
dando a entrada do Arcanjo e o ecoar dos sinos. 
Celebrada a missa, os santos padroeiros regres-
sam às casas dos mordomos, obedecendo a 
uma tradição de mais de quatro séculos. 

Cortejo obedece a giro antigo pelo qual 
se regem todas as procissões da Vila
Siga o trajeto da procissão presidida por São Miguel Arcanjo e saiba em que locais visitar os santos 
patronos das corporações que o acompanham. Tem uma duração de cerca de h e atende a um giro 
definido ancestralmente, o mesmo que todas as outras procissões no concelho respeitam 

  Localização dos Quartos 
  
 I São Pedro Gonçalves 
  Rua Gonçalo Velho,  
 II Santo Antão 
  Estrada Regional,  - Ribeira Seca 
 III Santo António 
  Rua da Cancela,  
 IV São Nuno de S.ta Maria 
  Rua Padre Manuel José Pires,  
 V São José 
  Rua do Museu, 1 
 VI Santa Catarina 
  Rua dos Foros, 1 
 VII São Crispim 
  Rua Almirante Gago Coutinho,  
 VIII São João 
  Rua  de Junho,  
 IX Sr.a da Paz e São Miguel 
  Igreja Matriz 
 X N.a Sr.a do Egito 
  Rua Teófilo Braga, 1 
 XI Menino Jesus e São Vicente de Paulo 
  Rua Sr. Urbano Mendonça Dias

Giro da Procissão 
              percurso
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A festa em honra a São Miguel Arcanjo é 
única, no seu género, em Portugal. Como é 
que a autarquia sente o pulso do concelho 
nestes dias? 
 A festa em honra de São Miguel Arcanjo, 
padroeiro da nossa ilha, é vivida sempre de 
forma muito especial pelos vila-franquenses. 
Pois, é participada por todos e de uma forma 
muito especial que se prende com as profis-
sões. Os santos que participam na procissão, 
que também têm quartos onde estão expostos, 
são padroeiros de diversas profissões que 
fazem com que cada profissional de cada área 
se associe ao seu padroeiro, tornando a festa 
bastante concorrida. 
Por estes dias é esta a azáfama que se vai sen-
tido com os preparativos da Festa de São 
Miguel. 
Esta festa destaca-se por apresentar um pen-
dor religioso acentuado. Esse factor faz alterar 
a forma como a Câmara Municipal de Vila 
Franca do Campo a encara e apoia? 
A Câmara tem o dever e, em muitos casos, a 
obrigação, de apoiar as manifestações cultu-
rais, independentemente de quem as organiza, 
desde que contribuam para o bem coletivo, 
usando critérios objetivos e fundamentados, e 
por isto, justos. A Festa de São Miguel é clara-
mente um destes casos, por isto tem uma cola-
boração bastante estreita da Câmara. 
Pese embora o cariz maioritariamente religioso 
desta festividade, há também lugar à diversão.  
O que deixa como sugestão a quem queira 
‘renovar o espírito’ de uma maneira mais pro-
fana? O que está também em cartaz? 
Haverá uma tenda com montada no parque 
junto à Câmara Municipal onde estará instala-
da uma típica ‘barraquinha’ que proporciona-
rá os habituais ‘comes e bebes’ que geral-
mente acontecem nestas alturas. Esta será 
aberta na quarta-feira, dia  maio e até à 
terça-feira seguinte. Neste período, poderão 
contar com diversas atuações dos mais varia-
dos artistas, maioritariamente vila-franquen-
ses. O típico arraial também ocorrerá no 
Jardim Antero Quental. 
São Miguel Arcanjo é, dada a sua natureza e 
pela data em que ocorre, diferente das festas 
do São João da Vila (em junho) e do Senhor 
Bom Jesus da Pedra (em agosto). Ainda assim, 
como sente a participação dos agentes econó-
micos nesta festa? 

A festa é “vivida sempre  
de forma muito especial 
pelos vila-franquenses” 
Ricardo Rodrigues, presidente da Câmara Municipal da Vila Franca do 
Campo, retrata a forma como as festividades são sentidas no concelho. 
Apesar da festa não ter ainda o impacto económico de outras, o autarca 
considera que, pela sua originalidade, são um magnífico cartaz turístico      

Entrevista

 Não será ainda comparável o impacto econó-
mico que a Festa de São Miguel tem, quando 
falamos do São João ou do Senhor da Pedra. 
Numa primeira análise, temos com ‘handicap’ 
a altura do ano em que ocorre: em maio. Vêm 
menos visitantes do que em junho ou agosto. 
No entanto, nem tudo o que nos move tem de 
ter um retorno financeiro significativo, mas 
sempre acontece... 
…Há, ainda assim, espaço para ela crescer? 
Sem dúvida! A originalidade desta festa, a 
beleza e tamanho da sua procissão, são um 
magnífico cartaz de atração turística. Há pou-
cas festas desta natureza, procissão do traba-
lho, no país, mas nos Açores é única. E esta 
pode ser uma mais valia na atração de visitan-

tes, mais especificamente na área do turismo 
religioso. Mas como é normal, não é de um dia 
para o outro que se consegue melhorar tudo o 
que desejamos. Tenho, porém, a certeza que 
estamos a ir num caminho seguro. 
Enquanto vila-franquense, e despindo-se do 
seu papel de autarca, o que lhe orgulha mais 
na festa de São Miguel Arcanjo?  
O seu todo. Pode parecer um lugar comum, 
mas é mesmo uma festa completa e que 
orgulha quem dela participa. Todos nós vila-
franquenses temos um santo que nos senti-
mos muito próximos.No meu caso, não tenho 
o padroeiro da minha profissão nesta festa – 
sou advogado e o padroeiro é São Ivo - mas 
sinto-me muito próximo de São Miguel.  

“A originalidade desta festa,  
a beleza e tamanho da sua  
procissão, são um magnífico  
cartaz de atração turística.  
Há poucas festas desta natureza, 
procissão do trabalho, no país, 
mas nos Açores é única”
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