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Se a música é um dos pontos fortes do cartaz do 
São João da Vila, não menos importante é a ver-
tente gastronómica desta festa popular que, 
para ser genuína, tem obrigatoriamente de ser 
bem regada e bem carregada de sabores. Não 
vão, por isso, faltar as típicas tasquinhas  no 
recinto instalado junto à Rotunda dos Frades, 
bem apetrechadas com os mais cobiçados enchi-
dos, queijos e outras iguarias. 
“Moelas, lapas ou polvo são apenas alguns dos  
petiscos que não podem faltar”, revela Rúben 
Correia, proprietário do “Botequim Açoriano”. O 
restaurante da Vila de Rabo de Peixe vai, pela 
primeira vez, marcar presença no São João da 
Vila mas já ganhou experiência nas festas do 
Senhor Santo Cristo dos Milagres. 
“Foi importante para conseguirmos perceber 
que iguarias são mais apreciadas. E, à medida 
que vamos fazendo a leitura dos interesses dos 
clientes, vamos adaptando a nossa oferta. 

Garantidamente, teremos um 
dos mais solicitados pratos do 
restaurante: a sopa de peixe 
em pão caseiro”, adianta o 
empresário, acrescentando que 
a participação nestas festas, para 
além do negócio em si, é um “valio-
so veículo de promoção”, tal é a afluên-
cia de público.  
“Servimos durante a semana das festas do 
Senhor Santo Cristo mais de sete mil pessoas. 
Muitas já conheciam o restaurante mas, para 
uma grande maioria, foi uma experiência nova 
que pode servir de cartão de visita ao espaço do 
restaurante. É um duplo ganho”, garante. 
E quando se fala em presenças gastronómicas 
obrigatórias nas festas dos Santos Populares, 
não se pode esquecer aquela que para muitos é 
a rainha: a sardinha. Como já vem sendo hábito, 
vai fazer parte das ementas dos espaços de res-

tauração do 
recinto das 
festas mas 
também 

poderá ser 
encontrada em 

algumas ruas do 
coração da vila, 

uma vez que a autar-
quia voltou a estabelecer pro-

tocolos com as freguesias de São Pedro e São 
Miguel no sentido de serem disponibilizadas as 
saborosas sardinhas grelhadas. Sardinhas que, 
noutros anos, eram distribuídas gratuitamente. 
Passaram a custar pouco mais de um euro para 
garantir que se reduzia o desperdício, explica 
fonte da autarquia. Não estranhe ainda se vir 
mais alguma rua fechada e arraial instalado. É 
que são cada vez mais os vila-franquenses que 
optam por fazer a festa à porta de casa!

Arraiais em vários palcos, com música  
e petiscos para todos os gostos
Do recinto instalado junto à Rotunda dos Frades, ao Largo Bento de Góis, 
passando pelos arraiais preparados pela população em várias ruas do 
coração da Vila, difícil será escolher um único local para festejar o São 
João, tal é a diversidade de palcos, oferta musical e gastronómica 
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Do público que chega de vários pontos da ilha 
ao interesse dos empresários (do concelho e 
de fora dele), já não existem dúvidas de que, 
nesta altura do ano, todos os caminhos levam 
ao São João da Vila. Na sua opinião, a que se 
deve o sucesso desta festa?  
Eu diria que é um somatório de vários fatores, 
desde logo a longevidade desta festa - que 
para o ano completa  anos - mas que conti-
nua a fazer-se com um empenho e brio cres-
centes. Portanto, a sua história, as suas tradi-
ções, o seu conhecimento e a sua divulgação 
pela ilha e pelos Açores, contribuem para isso. 
Também pesa nesse ‘potencial de atração’ o 
grande esforço da comunidade vila-franquense 
de trazer à rua marchas com uma grandiosida-
de impressionante, com um guarda roupa fan-
tástico que pode rivalizar com os melhores 
desfiles que se fazem em Portugal. Tudo isso 
dá frutos: cada vez mais pessoas apreciam e 
querem conhecer o que se faz no São João da 
Vila. Obviamente, isso faz despertar a cobiça 
dos comerciantes. Afinal, onde há procura, 
naturalmente, há bom negócio. 
Como vê o facto de existir cobiça por parte de 
tantos empresários de fora do concelho? 
Vejo com bons olhos. Se bem que com alguma 
pena porq ue, ao nível da restauração, o conce-
lho poderia estar melhor. A Câmara vai fazer 
um esforço nesse sentido, com um projeto 
que, posteriormente, divulgarei. A verdade é 
que Vila Franca ainda tem muita margem para 
investimento. De resto, tenho sido contactado 
por vários empresários que mostram interesse 
em instalarem-se no concelho. Não nos pode-
mos esquecer que temos uma ótima localiza-
ção, no meio da ilha e a meio caminho de um 
grande polo turístico que é a freguesia das 
Furnas. Estamos ainda a pouca distância de 
Ponta Delgada, a grande porta de entrada na 
região. São elementos que nos qualificam de 
modo a termos, nos próximos tempos, mais 
investimento e mais investidores.  
E por falar em investimento, qual o papel da 
autarquia no desenvolvimento destas festas? 
Temos toda a organização e a coordenação.  
Contamos, naturalmente, com o envolvimento 
dos vários agentes do concelho. Nas marchas, 
por exemplo, a Câmara dá um apoio, Sabemos 

“São João da Vila consegue 
rivalizar com os melhores  
desfiles que se fazem no país”
Ricardo Rodrigues A um ano de completar ‘bodas de ouro’, o São João da 
Vila é cada vez mais uma referência nas festas populares que por esta altura 
se realizam na Região, mérito que, no entender do presidente da Câmara, se 
deve ao empenho continuado de toda a comunidade vila-franquense

que, só por si, esse apoio não é suficiente para 
trazer uma marcha a rua. Contudo, trata-se de 
um quantitativo que tem vindo a crescer. Eram 
 euros por marcha, passou este ano para 
três mil, quando no ano passado já tinha sido 
. Tudo somado é um valor significativo. 
Ainda assim, está aos olhos de todos que é um 
investimento reprodutivo. No fundo, o São 
João da Vila vive por causa das marchas. Sem 
as marchas, a festa perderia a parte mais signi-
ficativa do seu poder de atração. Mas não só... 
Tudo o que envolve a preparação das marchas 
também estimula a economia local. 
Este ano volta a cobrança de bilhete para 
alguns concertos. A que se deveu esta altera-
ção de procedimento? 
A decisão pretende-se, única e exclusivamente, 

com questões de segurança, no sentido de con-
seguirmos um maior controlo do número de pes-
soas que chega ao recinto dos concertos. No ano 
passado, foi completamente gratuito e correu 
tudo bem. Mas, se existe algum problema de 
segurança, temos de participar quantas pessoas 
estão no recinto e não havia maneira de o saber. 
Assim sendo, nos concertos com nomes sonantes 
vamos cobrar dois euros. Os outros espetáculos 
continuam a ser de entrada livre. Penso que, 
ainda assim, está longe de ser um preço proibiti-
vo. Garantidamente, serão dias de grande diver-
timento: E, como já vem sendo hábito, todos os 
que se deslocarem a Vila Franca do Campo serão 
muito bem-vindos. Afinal, a arte de bem receber 
é, desde há muito, nosso apanágio e um dos 
nossos melhores cartões de visita.

Entrevista
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Mais de um milhar 
de marchantes 
levam cor e folia ao 
coração da Vila em 
noite de São João
A Avenida das Comunidades Emigrantes volta a ser, a par-
tir das 1 horas do dia  de junho, o palco da concentra-
ção das marchas que vão dar forma ao desfile desta ª 
edição do São João da Vila. Um desfile que se faz, na noite 
de sexta-feira, desde a rua Teófilo Braga até ao Largo 
Bento de Góis, sendo o grande cartão de visita destas fes-
tividades. Já no sábado, dia , o percurso irá contemplar 
a descida da Avenida das Comunidades Emigrantes. Este 
ano, voltam a ser mais de mil os participantes que inte-
gram as 1 marchas. Uma moldura humana que pratica-
mente duplica se tivermos em conta os elementos das 
filarmónicas que acompanham as marchas.

“A Música”  
Marcha Escolinhas da Vila 
 
Letra/Música: Elisabete Barrão/Al-
fredo Gago da Câmara 
Orquestração: A. Gago da Câmara 
Filarmónica: Harmonia Furnense 
Número de marchantes: 1

1

“A Nossa Escola”  
Marcha da EBI de Ponta Garça 
 
Letra/Música: Liliana Dias 
Orquestração: Pedro Magalhães 
Filarmónica: Nossa Sra das Neves 
Número de marchantes: 

2

“São João da Vila”  
Marcha da Freguesia de São Pedro 
 
Letra/Música: Alex Santos/Patrícia 
Bolarinho 
Orquestração: Carlos Vieira 
Filarmónica: Banda Lira do Sul 
Número de marchantes: 

3

“Benvindos à Festa de São João”  
Marcha da Rua 
 
Letra/Música: Patrícia Correia 
Orquestração: Válter Medeiros 
Filarmónica:Progresso do Norte 
Número de marchantes: 

4

“As Praias da Vila”  
Marcha da Escola Profissional de 
Vila Franca do Campo 
 
Letra/Música: Alfredo G.da Câmara 
Orquestração: Válter Medeiros 
Filarmónica:Eco Edificante 
Número de marchantes: 

5

“Apanha da Laranja”  
Marcha da Freguesia da Ribeira 
Seca 
 
Letra/Música: João Paulo Costa 
Orquestração: Válter Medeiros 
Filarmónica: Minerva dos Ginetes 
Número de marchantes: 

6 “As Fogueiras de São João”  
Marcha da Freguesia da Ribeira 
das Taínhas 
 
Letra/Música: M.Leonor Medeiros/ 
Manuel Soares Ferreira 
Orquestração: Francisco R. Paquete 
Filarmónica:N.Senhora da Estrela 
Número de marchantes: 

7

Marchas



V
 11 de junho de 1

Açores magazine

“Antigamente era à janela”  
Marcha da Freguesia de Ponta Garça 
 
Letra/Música: Nuno Ventura 
Orquestração: Carlos Vieira 
Filarmónica: Fundação Brasileira 
Número de marchantes: 

8

“Noites de São João”  
Marcha da Freguesia de S.Miguel 
 
Letra/Música: Alfredo G. da Câmara 
Orquestração: Válter Medeiros 
Filarmónica: Fraternidade Rural 
Número de marchantes: 

9

“Escamas de Mar e Arte”  
Marcha da Escola Básica e Secun-
dária de Vila Franca do Campo 
 
Letra/Música: Ana Trocato/Nuno 
Alves 
Orquestração: Válter Medeiros 
Filarmónica:Lira de São Roque 
Número de marchantes: 

10

“As Tradições”  
Marcha da Freguesia de Água 
d’Alto 
 
Letra/Música: Marco Patrício 
Orquestração: Marco Patrício 
Filarmónica:N.Senhora da Saúde 
Número de marchantes: 

11

“As Freguesias” 
Marcha da Casa do Povo de VFC 
 
Letra/Música: M.Eugénia Leal/ 
Vítor dos Santos 
Orquestração: Válter Medeiros 
Filarmónica: Lira do Rosário 
Número de marchantes: 

12

“Comemoração do 1º Aniversário  
da Banda Lealdade”  
Marcha dos Amigos da Banda Lealdade 
 
Letra/Música: Eduardo Amaral/ 
Jaime Pacheco 
Orquestração: Mário Pacheco 
Filarmónica:Marcial Troféu 
Número de marchantes: 

13

“A União no São João”  
Marcha da União Progressista 
 
Letra/Música: M.Eugénia Leal eVí-
tor dos Santos/ João Paulo Costa 
Orquestração: Válter Medeiros 
Filarmónica:  Banda Lira do Rosário 
Número de marchantes: 

14

“Marcha de São João”* 
Marcha da Freguesia de Vila do 
Porto/Ilha de Santa Maria 
 
Letra/Música: Sónia Reis/Francis-
co Silva 
Orquestração: Francisco Silva 
Filarmónica:  Músicos de S.Maria 
Número de marchantes: 

15
*Por imperativos de 
deslocação/viagem, 
a marcha  desfila 
apenas no dia .  
 h é a hora  
prevista para  
a sua exibição. 
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Contas feitas, mais de  pessoas vão rumar 
de Santa Maria a São Miguel. Entre marchan-
tes, músicos e acompanhantes, o grupo  ali-
menta a ambição de, na ilha vizinha, somar os 
elogios que nos últimos anos têm granjeado 
em ‘casa’. “Desde cedo que conservamos o 

Da ilha de Santa Maria 
para o São João da Vila

desejo levar a marcha para fora da ilha, muito 
por força as críticas positivas que fomos rece-
bendo nestes  seis anos de existência”, explica 
Sónia Reis, promotora e responsável pela letra 
e coreografia.  
“Este projeto surgiu porque em Santa Maria a 

tradição das marchas estava a perder-se. 
Aventurei-me para contrariar essa tendência. 
Confesso que, no início, não tinha a ideia de 
que este desafio viria a ter uma aceitação tão 
grande por parte da população”. 
Quanto à participação no desfile do São João 
da Vila, Sónia Reis fala num sentimento gene-
ralizado de “expectativa e entusiasmo”. 
“É a primeira vez que a nossa marcha sai da 
ilha. Contudo, não é inédita a participação de 
marchas de Santa Maria em Vila Franca do 
Campo. Eu própria já participei há uns anos, 
por duas vezes, numa iniciativa da freguesia 
mariense de São Pedro. Não desvalorizando a 
grandeza das outras comemorações no arqui-
pélago, a verdade é que, pessoalmente, tenho 
um apreço e admiração enormes pelas festas 
de Vila Franca e pela forma se vive e transmite 
a verdadeira essência desta festa popular”.

Inspiraram-se no arranque da época das vindimas para desenvolver o tema 
da marcha. Somaram semanas de ensaios e muitos dias na preparação da 
indumentária. Tudo para brilhar na estreia da freguesia de Vila do Porto no 
desfile daquelas que são as maiores festividades de São João na ilha vizinha

Banda Lealdade 
com marcha 
para assinalar 
os 1 anos
É uma das três marchas do concelho de Vila 
Franca do Campo que vão estrear-se nesta ª 
edição do São João da Vila. A Banda Filarmónica 
Lealdade não quis deixar passar uma das maio-
res festas do concelho sem assinalar o seu 1º 
aniversário. Desta vez, o papel de “acompa-

nhantes” passa para a Marcial Troféu, uma vez 
que os músicos da Banda Lealdade vão pousar 
os instrumentos, despir a farda e  vestir o traje 
de marchantes. O tema, como não podia deixar 
de ser, são os 1 anos da banda . 
Mas a Lealdade não é a única filarmónica a 
estrear-se no desfile com uma marcha. Também 
a União Progressista faz este ano gosto ao pé, 
entrando nos bailaricos do São João da Vila. É a 
última marcha a desfilar, uma vez que haverá a 
necessidade de se proceder a um ‘desdobra-
mento’: parte dos elementos estará a tocar, a 
outra parte. Por fim, destaque para a terceira 
estreia: a marcha da Escola Básica e Integrada 
de Ponta Garça, mais ‘injeção’ de sangue novo, 
num claro sinal de perpetuar uma mais maiores 
tradições populares de Vila Franca do Campo. 
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Mas nem só de nomes sonantes se faz o cartaz 
musical da edição deste ano do São João da 
Vila. Ao longo dos 1 dias de festa, vão tam-
bém subir ao palco, sobretudo no recinto junto 
à Rotunda dos Frades, muitos talentos regio-
nais, com especial destaque para as “bandas 
da casa” como é o caso dos ‘Aspegic’ que, no 
dia 1, antecedem a entrada em palco de Richie 
Campbell. “Temos a noção que determinados 
nomes do panorama musical nacional e inter-
nacional têm um poder de atratividade de 
público muito grande e, naturalmente, esses 
são momentos muito desejados pelos músicos 
de Vila Franca do Campo. Temos, por isso, 
apostado num sistema de rotatividade dos 

artistas que abrem os espetáculos dos grandes 
nomes, precisamente, para dar oportunidade 
aos músicos locais. Os ‘Aspegic’, por exemplo, 
há algum tempo que não tinham esse papel”, 
refere Luís Filipe Gomes da ALARM - 
Associação Lúdica De Atividades Recreativas 
Musicais de Vila Franca do Campo. 
É também a ‘prata da casa’ que tem a seu 
cargo a animação musical nas chamadas 
“Noites do Rock”, nos dias 1 ( ‘João Moniz’ e 
‘The Broadcasters) e  (‘Unknown Band’).  
“Temos produção musical no concelho de gran-
de qualidade. Estas bandas, muitas vezes, não 
têm, no meio onde estão inseridas, as devidas 
oportunidades de mostrar o que fazem. 

Alguns, inclusive, já possuem um leque signifi-
cativo de temas originais”, revela Luís Filipe 
Gomes. 
“Como o meio é pequeno, temos conhecimen-
to de quem está a dar passos na música no 
concelho. Assim, tentamos levá-los à nossa 
sede onde preparamos uma sala de ensaios. É, 
deste modo, uma forma de estarmos a par do 
trabalho que estão a fazer. A ideia, no fundo, é 
estreitar ligações e conhecimento para que 
possamos ajudar na promoção e divulgação 
dos seus projetos”, acrescenta. 
A destacar ainda as atuações de dois reconhe-
cidos dj’s do concelho (Dj Play e Dj AzKicker) 
nos dias em que sobem ao palco Gabriel, O 

Piruka, Richie Campbell e ‘Gabriel, o 
Pensador’ prometem enchente na Vila 
É mais um regresso de Gabriel, O Pensador a São Miguel, desta vez para animar a noite do feriado 
municipal em Vila Franca do Campo (dia ). Nome sonante do panorama musical nacional, Richie 
Campbell é outro dos cabeças de cartaz da edição deste ano do São João da Vila. Traz os sons do 
reggae à Noite da Juventude (dia 1). Piruka é outro dos artistas em destaque. Com créditos firmados 
no hip hop, promete um espetáculo de grande intensidade já na próxima sexta-feira (dia 1)
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