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Pela moldura humana que todos os anos acor-
re às festas em honra de São Miguel Arcanjo 
é notório que se trata de uma celebração que 
não congrega apenas vila-franquenses. Será 
que já podemos falar numa festa da ilha? 
Não tenho dúvida que tem esse alcance. Aliás,  
não nos podemos esquecer que São Miguel 
Arcanjo é o padroeiro da ilha. Vila Franca do 
Campo foi a primeira capital e, naturalmente, a 
primeira matriz da ilha, daí a ligação e devoção 
a São Miguel como patrono. E ainda que esta 
seja uma festa essencialmente religiosa, apre-
senta também um pendor muito interessante do 

ponto de vista cultural e até histórico, no sentido 
que é das últimas procissões do trabalho que 
encontramos em território português. Recorde-
se que, no decurso destas festividades, temos 
casas devidamente ornamentadas em honra de 
mais de uma dezena de santos padroeiros, retra-
tando profissões atuais, mas também outras que 
a modernidade  foi fazendo por extinguir. Por 
tudo isso, esta é uma ótima altura para vir a Vila 
Franca do Campo. Um dos momentos mais inte-
ressantes acontece na noite do próximo dia 11, 
pelas h. É quando se dá a abertura dos 
quartos onde estão os santos patronos. Há, inclu-

“É com orgulho que  
mantemos uma tradição  
com mais de  anos”
Ricardo Rodrigues, presidente da Câmara Municipal, diz sentir um imenso 
orgulho por, em Vila Franca do Campo, se fazer diferença numa tradição que 
se foi perdendo no restante território português: a procissão do Trabalho. 
A devoção dos vila-franquenses tem permitido manter viva e participada 
uma tradição religiosa que remonta aos tempos do povoamento da ilha 

Entrevista

sive, um percurso que se faz nessa sexta-feira, 
percorrendo todos esses quartos com ornamen-
tação alusiva à atividade correspondente a cada 
patrono. Trata-se de uma particularidade que se 
perdeu um pouco na memória em muitas terras 
de Portugal continental. E, é com orgulho que 
aqui fazemos a diferença mantendo esta tradi-
ção, de forma viva e participada, apesar dos seus 
mais de  anos. 
A “resistência” dessa manifestação religiosa 
tem sido, cada vez mais, reconhecida e elogia-
da por emigrantes e forasteiros que visitam a 
ilha. Pode mais um cartão de visita? 
Garantidamente que sim, até porque falamos 
de um importante testemunho da nossa identi-
dade enquanto comunidade. E, naturalmente, 
estas festas são boas oportunidades que temos 
de mostrar as nossas tradições e as nossas 
vivências, quer por manifestações religiosas, 
quer por manifestações de arte popular. Aliás, 
só fazendo perceber às pessoas o valor desse 
legado, podemos conseguir que o mesmo seja 
valorizado. Vejamos o caso das profissões que 
vão ficando mais raras no concelho, por exem-
plo, os sapateiros. Ainda temos um sapateiro 
em Vila Franca do campo e é em casa dele que 
o santo fica. Para além das questões que 
envolvem o sentir de fé das pessoas, é tam-
bém uma forma de não deixar cair no esqueci-

Merece ser visitado  
e apreciado o trabalho  
e empenho que as pessoas 
empregam na ornamentação 
dos quartos dos patronos



III
  de maio de 1

mento um ofício que já teve uma grande 
importância nas nossas comunidades. 
E a propósito da chamada “visita aos santos”... 
É um “ritual” apenas das pessoas de Vila 
Franca do Campo? 
Não. Temos assistido a um crescente interesse 
por parte de residentes em outros pontos da 
ilha, por sinal, de zonas bastante distantes. 
Também aqui funciona muito o “passa pala-
vra”. Alguém vem um ano, gosta do que vê, 
comenta com amigos ou familiares e, deste 
modo, vai fazendo crescer a curiosidade. 
Correndo o risco de ser juiz em causa própria, 
mas, de facto, merece ser visitado e apreciado 
o trabalho e empenho que as pessoas empre-
gam na ornamentação destes quartos dos san-
tos. Alguns, são autênticas obras de arte. 
Trabalho de pormenor, com custos e muitas 
horas de dedicação. Depois, há ainda a expe-
riência da ambiência de alguns ofícios. Veja-se,  
por exemplo, uma olaria que se enfeita toda 
para o seu santo – a do João da Rita. É única.      
Convido todos a conhecer porque vão, com 
toda certeza, ficar surpreendidos.  
Mas, nesses dias de festa, existem mais argu-
mentos para uma ida a Vila Franca ... 
Sem dúvida. Quando se pensa em vir a Vila 
Franca, é natural que se aproveite para a ir à 
Senhora da Paz ou visitar outros recantos do 
nosso concelho cuja beleza permite momentos 
de descontração. Ainda para mais nesta altura 
do ano, quando os dias já começam a dar sinal 
do verão. E, sem qualquer dúvida, que Vila 
Franca é um dos mais aprazíveis locais da ilha 
para o gozar.  É um concelho bafejado pela 
sorte no que diz respeito a praias e, portanto, 

já se começam a tomar os primeiros banhos. 
Isto para não falar no nosso património cons-
truído que também nos serve de cartão de visi-
ta. Desde a igreja matriz à da Misericórdia 
onde está o Senhor da Pedra. E, talvez, o que 
ainda pouca gente saiba é que lá existe um 
tesouro que pode ser visitado. Temos um espa-
ço onde guardamos as relíquias e as várias 
capas da veneranda imagem. São apenas 
alguns dos múltiplos argumentos que podem 
trazer pessoas a Vila Franca do Campo, para já 
não falar da nossa gastronomia… Ao almoço 
ou jantar, há um vasto leque de espaços e 
ementas, com destaque para os dias de festa, 
onde não faltam as tradicionais tasquinhas 
com algumas das mais típicas iguarias, confe-
cionadas pelas gentes da terra. E a verdade é 
que nem temos de esperar pela festa para 
constatar que o movimento já começou. 
Isso é percetível em que domínios? 
Por exemplo, no alojamento. Temos tido fins 
de semana em que o alojamento local no con-
celho está praticamente lotado. E agora na 
semana das festividades em honra do Senhor 
Santo Cristo dos Milagres, repete-se a enchen-
te. Não há qualquer dúvida de que Vila Franca 
do Campo está a ser cada vez mais procurada. 
E não apenas como local de passagem. As pes-

Temos tido fins de semana 
em que o alojamento local  
no concelho está praticamente 
lotado. E, agora, nas  
festividades do Santo Cristo 
repete-se a enchente

Não há dúvida de que  
Vila Franca do Campo 
 é um dos mais aprazíveis  
locais da ilha para se  
gozar o verão

soas têm encontrado motivos mais do que sufi-
cientes para aqui permanecerem. 
 E com a entrada do verão, mais motivos irão 
aparecer...  
Claro que sim. O calendário está bem preenchi-
do, por exemplo, com uma série de festas, onde 
se inclui o Espírito Santo. É uma realidade em 
todas as freguesias e, em alguns casos, com mais 
do que uma festa em cada localidade e com ape-
lativos programas de animação, que chegam a 
incluir referências musicais de renome.   
Depois o São João da Vila, que este ano cele-
bra o seu º aniversário. Teremos, por exem-
plo, uma mostra dos vários trajes que marca-
ram as marchas ao longo dessas décadas, a par  
de noites com arraiais imperdíveis. 



SÃO MIGUEL 
ARCANJO 

É o padroeiro de 
Vila Franca do 
Campo e da 
maior ilha do 
arquipélago.  
A devoção a São 
Miguel nasceu no 
início da coloni-

zação 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 feste-
jar.  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.   
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Sendo esta uma tradição única no país, é natu-
ral que desperte o interesse e a curiosidade 
dos forasteiros. Como vê essa realidade? 
Efetivamente, esta festa tem chamado à nossa 
Vila um sem número de visitantes e também 
devotos do Anjo Maior: Miguel. Entendemos 
que a criatividade de Deus omnipotente encheu 
o céu da maior graça, bondade e beleza de 
todos os anjos. De uma forma muito peculiar, 
desde sempre, a Igreja dedicou a São Miguel, 
especial devoção. Ele é o Guarda das Almas, o 
Admirável Condutor, o Ministro da Corte 
Celeste, o Debelador dos espíritos rebeldes e 
dotado de excelência e fortaleza. 
Que papel pode ter a igreja e a religiosidade 
nesta nova dinâmica que se assiste na ilha e na 
região, em termos de visitação/turismo? 
A religiosidade e a piedade popular têm um 
papel importante na cultura das populações e 
efetivamente ajuda a viver. É interessante ver-
mos que a dinâmica da Igreja é interior e exte-

“A religiosidade tem um 
papel importante na  
cultura das populações” 

rior. Dentro do coração ele deseja provocar a 
conversão da mente e fora manifestar publica-
mente aquilo em que se acredita. A Igreja ofere-
ce às multidões espectáculos gratuitos, nas suas 
manifestações. Julgo muito curioso que as pes-
soas saiam de suas casas, deslocam-se de suas 
terras e colocam-se às janelas e varandas única 
e simplesmente para ver passar a procissão. 

Na procissão do Trabalho, como é denominada 
o préstito de São Miguel Arcanjo, o silêncio de 
Deus é rompido pela voz do anjo que chega e 
nos transporta para um patamar divino, enchen-
do a nossa vida com mais sabedoria. Os anjos 
vêm dizer-nos aquilo que nós não sabemos 
transmitir de nós próprios e só Deus sabe…  
Só Ele sabe revelar-nos o melhor de nós mes-
mos. Aqueles celestiais mensageiros, divinos 
por natureza, lembram-nos que a nossa natural 
maneira de ser, só tem saída se for divina. 
As pessoas gostam imenso de assistir, perceber 
e celebrar isso mesmo. 
A missão de evangelização pode passar por aí? 
Os anjos são os que nos emprestam as suas asas 
e voemos em direção ao Espírito Divino. Todo 
este misto, de espiritualidade e religiosidade, 
ultrapassa o conhecimento, o pensamento, a 
palavra, mas detém-se na experiência do senti-
mento e sentir também é uma forma de saber. 
Sinto que tem muito valor a voz daqueles e 
daquelas que me ensinaram, com toda a fé, 
desde de tenra idade, a rezar ao nosso ‘anjo da 
guarda’. Tão saboroso saber que há uma força 
importante a velar sempre por nós.  
A evangelização passa essencialmente pelo 
compromisso sério de ser apóstolo de Jesus 
Cristo, na escuta atenta da Palavra de Deus. 
Para isso, há muitos canais que nos podem aju-
dara fazer caminho.

José Borges, pároco da igreja Matriz de Vila Franca do Campo, fala da  
forma com a igreja encara a presença/envolvimento dos forasteiros  
em manifestações religiosas como as Festas de São Miguel Arcanjo 
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São Miguel Arcanjo faz-se acompanhar 
por doze “protetores das profissões”
Na solene “Procissão do Trabalho, o Arcanjo Miguel ‘goza’ da companhia de doze santos que a população 
de Vila Franca do Campo acolheu com patronos de várias profissões. Ao longo do ano, estão nas casas das 
famílias que assumem a mordomia. Em cada lar, o espaço onde a imagem é recebida está devidamente 
ornamentado, regra geral, com elementos que estão diretamente associados à profissão correspondente

SÃO PEDRO  
GONÇALVES 

É o patrono dos 
pescadores vila-
franquenses. No 
cortejo, é o primei-
ro e são os homens 
do mar que carre-
gam aos ombros.

SANTO ANTÃO 

É o protetor dos 
animais domésticos 
e o milagreiro de 
doenças. É nele que 
os homens açoria-
nos que trabalham 
no campo buscam 
amparo.

SANTO ANTÓNIO 

É um dos santos 
mais queridos dos 
portugueses.  
Frei Fernando 
(nome de batismo) 
é também o santo 
patrono dos oleiros 
vila-franquenses.

SANTA CATARINA 

São os barbeiros 
que a têm como 
protetora.  
Reza a história que 
a roda de navalhas 
com que foi man-
dada torturar nada 
lhe fez. 

SÃO JOSÉ 

Tendo também  
ele ofício de  
carpinteiro,  
dificilmente  
poderia ser outro o 
santo escolhido 
para patrono destes 
profissionais. 

SÃO NUNO  
DE SANTA MARIA 

O Santo 
Condestável, como 
é também conheci-
do, é o patrono das 
profissões liberais. 
Foi considerado o 
maior estratega 
militar português.

SÃO JOÃO 

Considerado o 
maior dos profetas 
terrenos, São João 
foi o santo  
escolhido pelos 
pedreiros vila-fran-
quenses para seu 
protetor e patrono. 

SENHORA DA PAZ 

É a padroeira dos 
militares. Segundo 
a lenda, a imagem  
foi, no século XVI, 
colocada na igreja 
de São Miguel. 
Insistia, contudo, 
em aparecer  no 
monte.

SÃO CRISPIM 

É o patrono dos 
sapateiros. 
Segundo a lenda, 
tinha ascendência 
nobre mas traba-
lhou, tal como o 
irmão S.Crispiano, 
como sapateiro.

MENINO JESUS 

Hoje em dia são os 
escuteiros que 
levam na procissão 
a imagem de Jesus 
em criança, mas 
tempos houve em 
que eram os alfaia-
tes que o faziam. 

SÃO VICENTE  
DE PAULO 

É o patrono dos 
jovens da paróquia. 
São Vicente de 
Paulo é, para o 
mundo cristão, o 
padroeiro das 
Obras da Caridade.

NOSSA SENHORA 
DO EGITO 

É a santa padroeira, 
de todos aqueles 
que, noutros  
tempos, carrega-
vam e conduziam 
os animais de  
carga pela Vila.
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Com o tempo foram-se mudando os hábitos, 
extinguindo-se atividades, mas a fé nos “prote-
tores das profissões” não tem dado qualquer 
sinal de esmorecer, pelo contrário...  
Basta seguir o percurso indicado neste mapa, 
relativo à localização dos quartos dos santos, 
para, em cada casa, perceber o empenho que é 
deposto no acolhimento à veneranda imagem.  
Rua a rua, casa a casa, o trabalho de ornamen-
tação e a generosidade com que se abrem as 
portas é também , por si, um testemunho de 

fé, que pode ser apreciado, sem reservas, a 
partir das h do próximo dia 11 de maio.  
Já no domingo de festa, é a vez das imagens 
dos santos saírem dos quartos dos mordomos, 
rumo à igreja de São Miguel Arcanjo, para se 
juntarem ao Princípe dos Anjos na chamada 
“Procissão do Trabalho”.  
Perto das 1 horas, cumpre-se mais um ritual: 
os andores perfilam-se segundo uma ordem 
estabelecida (e respeitada) há mais de um 
século. Só depois tem então lugar o giro da 

procissão (ver indicação no mapa), também ele 
definido ancestralmente e que corresponde ao 
mesmo percurso das outras procissões.  
Terminado o giro, os santos patronos e as res-
petivas corporações posicionam-se em guarda 
de honra à porta da igreja, aguardando a 
entrada da imagem de São Miguel Arcanjo e o 
repique dos sinos.  
Segue-se entao a missa na igreja Matriz e, só 
depois, os santos regressam às casas dos res-
petivos mordomos.

Roteiro da “visita aos santos” constitui 
viagem pela identidade cultural da Vila
Associada á devoção ao santo patrono, em cada casa, está um retrato das vivências de cada profissão.  Ao visitar 
os “quartos dos santos”, estará também a ganhar conhecimento sobre o legado de algumas atividades laborais 
que vão resistindo às investidas da modernidade. Inlaterada permanece, no entanto, a fé que move os devotos

  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 partir da próxima quarta e até segunda-feira,  
não há uma única noite sem arraial em Vila 
Franca do Campo.  
Da música à gastronomia, os serões foram pen-
sados aos pormenor para proporcionar animação 
e momentos de convívio entre residentes e foras-
teiros. Aliás, segundo João Pacheco, da Comissão 
de Festas de São Miguel Arcanjo, são, sobretudo, 
os turistas os que mais aproveitando a festa. 
“Muitos deles vêm de terras com diferentes 
culturas e religiões e gostam de 
apreciar as nossas tradições. 
Perguntam por questões 
relacionados com a 
nossa fé como povo e 
depois vão-se dei-
xando ficar. Isso 
acontece muitas 
vezes e, cada vez 
mais, com maior fre-
quência”. 

Por isso, quem organiza o lado 
mais profano da festa tam-
bém tem a preocupação de 
não deixar cair certas ima-
gens de marca dos arraiais, 
como é o caso das tradicio-
nais arrematações que acon-
tecem no sábado, junto à 
Ermida da Mãe de Deus. 
“Continuam a ser um dos 

momentos mais apreciados da 
festa. Existem aquelas pessoas 

que vão só para ver, porque gos-
tam de assistir as dinâmica das 

licitações. Depois, os outros 
que têm mesmo interesse em 
comprar. E há ainda quem 
arremata e depois devolve 
para ser arrematado uma vez 

mais. É também uma forma de 
ajudar à festa”. 

É que, por vezes, 
surgem boas 
oportunidades, 
por exemplo, no 
que respeita a 
animais domés-

ticos ou gado.  
“Não nos pode-

mos esquecer que 
temos muito boa pro-

dução agrícola no conce-
lho de Vila Franca do Campo 

e que algumas pessoas, por promessa 
ou para a ajudar à festa, oferecem o melhor 
que têm”, relata João Pacheco.  
Recorde-se que tudo isto é o fruto das oferen-
das recolhidas pelos carros que integram o tra-
dicional cortejo da migalha. 
Regra geral, são carros alegóricos que, durante 
a manhã, recolhem pelas freguesias as dávidas 
da população.

Emigrantes e turistas rendidos  
aos arraiais e às arrematações 
O lado mais profano das Festas de São Miguel Arcanjo também leva a Vila Franca  
do Campo muitas pessoas, entre elas, forasteiros que se encantam com as  
tradições locais e emigrantes que recordam costumes de outros tempos
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