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Mickael Carreira nasceu em Douran, França, a  
de abril de 1. Filho de um músico consagra-
do, integrou o mundo da música desde muito 
novo, seguindo o mesmo caminho do seu pai, 
Tony Carreira. Mickael Carreira começou bem 
cedo a aprender piano e antes dos 1 anos 
começou a escrever as primeiras músicas. Em 
1, com apenas 1 anos, sobre pela primeira 
vez ao palco juntamente com o pai cantando 
“Filho e Pai”.  
O jovem cantor lançou em novembro do 
ano passado o seu quinto álbum de 
originais em português, ‘Sem Olhar 
para Trás’. O álbum inclui duetos 
com os B, Anselmo Ralph e o gran-
de êxito ‘Bailando’ com Enrique Iglesias. 

“Fiquei muito contente  
e ansioso por voltar  
a São Miguel”

Para além disso, o artista integrou o painel de 
júris do programa televisivo The Voice Portugal. 
Agora, vem a São Miguel no dia  de junho 
para atuar em Vila Franca do Campo, concerto 
que integra a programação das Festas do São 
João. Esta é a segunda vez que Mickael Carreira 
atua na ilha de São Miguel. 
Mickael Carreia atuou em  no Coliseu 
Micaelense e agora passados oito anos volta a 
São Miguel para atuar na Vila Franca do 

Campo, no dia  de junho. O que pode-
mos esperar deste concerto? 

Em , estava no início da minha 
carreira com todos os receios e inse-

guranças típicos de quem está a come-
çar. Os anos passam e com eles vem a 

maturidade quer a nível pessoal, quer a nível 
artístico. Passados oito anos, o que podem 
esperar da minha vinda a São Miguel é aquilo 
que vem acontecendo nesta Tour Bailando, ou 
seja, um concerto com muita energia e cheio 
de ‘boa onda’. 
Qual foi a sua reação ao receber o convite para 
voltar a atuar na ilha de São Miguel? 
Quando me falaram na possibilidade de atuar 
na ilha de São Miguel, disse imediatamente 
que sim. Fiquei muito contente e ansioso por 
voltar a São Miguel. 
Tendo em conta que já atuou em São Miguel, 
qual é a sua opinião acerca do público micae-
lense? 
A minha opinião não podia ser melhor. 
Lembro-me perfeitamente do concerto no 
Coliseu Micaelense em  e da forma como 
o público me acolheu. Foi fantástico. É um 
público muito caloroso. 
Já teve oportunidade de conhecer a ilha? 
Não na totalidade, porque é uma ilha muito 
grande. Mas sim, já tive a oportunidade de, 
por exemplo, visitar a Lagoa das Sete Cidades. 
É um sítio Lindo. Aliás, toda a ilha de São 
Miguel tem uma beleza natural absolutamente 
extraordinária. 
Mickael Carreira já fez participações com vários 
artistas, um deles internacionalmente conheci-
do, Enrique Iglesias. Como foi gravar o 
‘Bailando’? 
Foi fantástico. Nunca escondi que era e sou fã 
do Enrique Iglesias. Quando recebi o convite 
para participar neste tema nem queria acreditar. 
Parecia um miúdo de  anos. Como já o disse, 
se antes era fã do artista agora sou fã da pes-
soa. O Enrique é um grande artistas e para mim 
foi uma honra ter trabalhado com ele. 
De todos os seus temas, qual o que tem um 
maior significado para si e porquê? 
Não posso dizer que exista um tema que tenha 
maior significado. São vários. Cada um teve e 
tem a sua importância e cada um deles marca 
um momento da minha vida e todos esses 
momentos são aquilo que sou hoje, por isso, 
não consigo escolher um. 
De momento, está a preparar algum projeto 
novo? 
Sim, vários. Mas não posso revelar muito por 
enquanto. Apenas posso dizer que vou ter novi-
dades quer aqui em Portugal, quer na América 
Latina e tudo ainda este ano.

Mickael Carreira volta à ilha de São Miguel passados oito anos, mas agora 
para atuar nas Festas do São João de Vila Franca do Campo, no dia  de 
junho, pelas h, na Rotunda dos Frades. O artista promete um concerto 
com muita energia e diz que está ansioso por voltar à ilha 
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Quem visitar Vila Franca do Campo entre os 
dias 1 e  de junho o que poderá esperar? 
Poderá contar com uma festa popular muito 
animada e divertida e existem vários pontos 
altos nas Festas do São João que importa quali-
ficar. Em primeiro lugar, as marchas populares 
que contagiam sempre todos os que estão a 
assistir. Em segundo, o arraial que desenrola-
se na Rotunda dos Frades, onde há um espaço, 
com cerca de oito mil metros quadrados, que 
será preenchido com bares e barraquinhas de 
comes e bebes. É também neste espaço que 
decorrerão os espetáculos de música, sendo 
que há duas noites especialmente significati-
vas: a de 1 de junho com a atuação de 
Mariana Rocha, jovem com raízes em Vila 
Franca do Campo e, por isso, tem uma relação 
afetiva com os vila-franquenses, e o concerto 
de Mickael Carreira a  de junho, sendo o 

“Largo Bento de Góis  
é pequeno para albergar  
milhares de pessoas”

Entrevista

único dia em que a entrada é paga.  
Para além disso, haverá uma mara-
tona de futsal no dia 1 de junho, 
ou seja,  horas continuas de futsal 
no Açor Arena. Haverá ainda uma série 
de desportos, desde o ténis, natação, 
vela, canoagem e kickboxing. 
O que há de novo este ano? 
O desfile do dia  de junho. Tradicionalmente,  
os dois desfiles tinham o mesmo percurso, ou 
seja, entre a Rotunda dos Frades e o Largo 
Bento de Góis. No dia , o desfile das marchas 
desenrolar-se-á entre as duas rotundas da 
Avenida das Comunidades, de forma a dar 
melhores condições quer para quem marcha, 
quer para quem assiste ao desfile. O que acon-
tece é que o Largo Bento de Góis é pequeno 
para albergar milhares de pessoas que assis-
tem às marchas e, por isso, criamos a ideia de 

ter na Avenida das Comunidades, que se des-
envolve entre a Rotunda dos Frades e a rotun-
da de entrada em Vila Franca do Campo, o que 
denominei de “marchódromo”, a exemplo do 
sambódromo, como existe no Brasil. É um 
espaço mais curto no percurso, mas podemos 
por bancadas e iluminar melhor.   
O orçamento para as Festas do São João deste 
ano foi de 1 mil euros. Como foi feita a  
distribuição do orçamento pelas várias ativi-
dades da festa? 
Quem tem a organização da festa é uma asso-
ciação de juventude a quem nós transferimos 
algum dinheiro. Cada marcha recebe  
euros e são 1 grupos marchantes, por isso,  
mil euros são destinados às marchas. Cada filar-
mónica também tem um custo e é, mais ou 
menos, o que levam por cada procissão. Para 
além disso, há outros custos como a ornamenta-
ção, som e tendas e, ainda, a vinda de Mickael 
Carreira e da sua equipa de 1 elementos acres-
ce custos de viagem, alojamento e honorários.  
Os empresários locais certamente também 
beneficiam das festas. Como tem sido a rea-
ção deles? 
Do dia  para  de junho, todo o comércio 
tem uma forte tradição de ficar aberto toda 
noite. Eles pedem uma licença e naturalmente 
é-lhes concedida. Todos os outros que são ven-
dedores ambulantes têm que o fazer no recin-
to da tenda, junto à Rotunda dos Frades. 

Este ano está à espera de mais visitantes? 
É natural que sim. As companhias low 

cost têm trazido mais pessoas à ilha 
de São Miguel e, por isso, temos mais 

turistas. A verdade é que as pessoas 
procuram animação local quando estão cá 

de férias. Tendo isto em conta, vamos fazer 
uma maior aposta nesse sentido, ou seja, ter 

publicidade um pouco por todo o lado. 
O quem a dizer a quem ainda está na dúvida 
se vai às Festas do São João de Vila Franca do 
Campo? 
Há muita animação e é uma alegria contagian-
te que passa de cidadão para cidadão, princi-
palmente nos dois dias das marchas populares. 
Por outro lado, de  para  de junho, temos 
sempre a distribuição de sardinhas assadas, 
em colaboração com as juntas de freguesia de 
São Pedro e de São Miguel. Garanto que será 
um serão muito agradável e São João, na ilha 
de São Miguel, é em Vila Franca.

Ricardo Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Vila Franca do 
Campo, revela que espera mais visitantes para as Festas do São João e, 
por isso, foi criado o “marchódromo”, um espaço equipado com bancadas 
de forma a que mais pessoas possam assistir às marchas populares  
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As Festas do São João de Vila Franca do Campo 
estão aí à porta e os momentos mais aguarda-
dos são os dois dias em que as tradicionais mar-
chas populares saem à rua, mobilizando no con-
celho vila-franquense milhares de pessoas vindas 
de toda a ilha de São Miguel. 
O dia  de junho é a primeira noite de marchas, 
sendo que começa com a concentração das mar-
chas na Avenida das Comunidades, pelas 1h, 
e o desfile será pela Rua Teófilo de Braga até ao 
Largo Bento de Góis. O segundo dia será no 
sábado,  de junho, com o  
desfile ao longo da Avenida das Comunidades. 
O ambiente que se cria à volta das marchas é 
contagiante e quando os marchantes desfilam 
nas ruas de Vila Franca conseguem con-
tagiar todas pessoas que estão a 
assistir, fazendo com que todos 
queiram dançar.  
Este ano, as Festas do São João con-

tam com dez grupos mar-
chantes de: Água d’Alto, Casa 
do Povo, Escola Básica de Vila 
Franca do Campo, Escola 
Profissional, Escolinhas do 
Desporto, Freguesia Ribeira 
Seca, Freguesia São Miguel, 
Juventude Ponta Garça, Ribeira da 
Tainhas e São Pedro.  
A Marcha da Escola Profissional da Vila Franca 
já sai à rua há pelo menos 1 anos e conta com 
 elementos marchantes, entre os 1 e  
anos, mas recebe também a colaboração de 
mais cinco pessoas.  
Eládio Braga, membro da comissão de eventos 

da escola e coreografo da marcha, contou 
como decorrem os ensaios. Os  ele-

mentos juntam-se nas instalações do 
Pavilhão Multiúsos e embora a inten-

ção seja “trabalhar a sério”, não dispen-

sam o espírito 
de São João 
de festa que 
está sempre 

presente nos 
ensaios.  

Os ensaios come-
çam no início de abril 

e são uma vez por sema-
na. A partir de junho, os ensaios 

são duas vezes por semana, de forma a que 
“fique tudo perfeito”, disse.  
Todos os grupos têm um tema pelo qual se 
seguem para criar as coreografias, música e 
roupa. Este ano, o tema da Marcha da Escola 
Profissional de Vila Franca do Campo é os 
Paços do Concelho, mas focado no relógio da 
torre.  
Uma das tradições das Festas do São João da Vila 
é a alvorada. Às seis da manhã o relógio toca e 

Todos dançam quando as marchas  
do São João da Vila saem à rua
Este ano vão desfilar 1 marchas nas Festas do São João de Vila Franca 
do Campo, nos dias  e  de junho. Os desfiles das marchas  
populares são o ponto alto das festividades e levam ao concelho 
vila-franquense milhares de pessoas de toda a ilha
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zida pela 
escola básica, mas 
em 1 passou para as mãos da junta de fre-
guesia.  
Nesta marcha vão desfilar  elementos ele-
mentos, tendo o membro mais novo 1 anos e 
o mais velho  anos. 
A agenda de trabalhos começou logo em feve-
reiro, com a construção dos trajes, acessórios e 
pendões. “Nós é que fazemos quase tudo, só 
contratamos um empresa em último recurso”, 
disse Cláudio Santos, responsável pela coreo-
grafia da marcha. 
A Marcha da Freguesia da Ribeira Seca escolheu 
como tema para este ano a Ermida de São 
João, situada na Ribeira Seca. A ermida 
é representada das mais variadas for-
mas: é mencionada na letra da músi-

ca, a roupa e os acessórios têm como inspi-
ração um painel de azulejos da ermida.  
Cláudio Santos é quem planeia a 
coreografia e faz os esboços dos tra-
jes, mas todos colaboram na execu-
ção dos trabalhos.  
“São João é uma festa bastante vivida 

por nós. Nos meses anteriores, Vila 
Franca para”, salientou, dizendo que há pes-

soas que planeiam propositadamente as suas 
férias para coincidir com as Festas do São João. 
“É uma festa que nos move”, reforçou.  
A Marcha da Freguesia de São Miguel também 
vai desfilar no São João. Esta marcha tem cerca 
de  anos, tendo ficado parada durante 
alguns anos, mas entretanto Laura Brandão 
trouxe-a de volta. Neste momento, a Marcha 
da Freguesia de São Miguel tem  elementos 
marchantes e cinco crianças no pendão. 
Em março, foram recolhidas as inscrições para a 
marcha e qualquer pessoas pode concorrer. “Tem 
prioridade quem é de Vila Franca, mas qualquer 
pessoa pode-se inscrever e há elementos de 
vários concelhos da ilha”, revelou Laura Brandão. 
O arco-íris é o tema deste ano da Marcha da 

Freguesia de São Miguel, sendo que já 
foi usado há dez anos. “Há 1 anos 

esta marcha ficou muito no ouvido 
do povo” e, por isso, Laura Brandão 

e Alfredo Gago da Câmara, autor de 
milhares de canções das marchas de 

São João, tiveram “muito gosto em 
trazê-la de volta”.  

As festividades de São João estão no coração do 
povo vila-franquense e as marchas populares são 
a alma da festa. Distribuem-se sardinhas, dança-
se toda noite e assiste-se à alvorada. Vila Franca 
do Campo não dorme nesses dias e algumas pes-
soas não se deitam mesmo até assistirem à alvo-
rada, às seis da manhã, na Câmara Municipal. 

Os trajes das marchas dão vida e cor aos desfiles e cada 
grupo cria-os conforme as suas possibilidades. Há os que 
têm elementos com a habilidades de costura e, por isso, é 
a própria marcha que cria as roupas de acordo com o seu 
tema. Os outros recorrem aos serviços de costureiras e 
estilistas, mas os esboços partem sempre dos grupos. Este 

ano, vamos ver trajes inspirados em arco-íris, Paços do 
Concelho e na Ermida de São João. 

uma banda filarmónica vai à torre da Câmara 
Municipal tocar o hino de São João.  
Por isso, sendo este um marco importante das 
festas, foi o tema escolhido. A particularidade do 
relógio deu à coreografia alguns movimentos 
mais mecânicos e circulares.  
Quanto aos trajes, a Marcha da Escola 
Profissional de Vila Franca do Campo não tem 
quem saiba coser e, por isso, esse trabalho é 
feito por costureiras. 
“Como vila-franquense de gema que sou posso 
dizer que simboliza muito para quem é de Vila 
Franca”, salientou Eládio Braga, acrescentando 
que “todos os vila-franquenses esperam pelo 
São João e é uma época que serve para esque-
cer os problemas”.  
A Marcha da Freguesia da Ribeira Seca existe 
desde 1, sendo que inicialmente era condu-
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Fight Night. Uma noite de sete combates de 
kickboxing entre atletas da ilha de São Miguel, 
da Terceira e de Portugal Continental, e que faz 
parte da programação das Festas do São João de 
Vila Franca do Campo deste ano. Será no dia  
de junho, pelas h, no Açor Arena. 
Este evento está a cargo do Vila Franca do 
Campo Kickboxing Clube, do qual Erasmo Moniz 
é treinador e presidente, sendo esta a segunda 
vez que organiza a Fight Night para as Festas do 
São João. Em 1, esta iniciativa mostrou ser 
um sucesso, tendo recebido mais de mil pessoas 
no Açor Arena. 
O Vila Franca do Campo Kickboxing Clube vai 
ser representado por um dos seus membros que 
estará ao lado de atletas convidados de outras 
federações, inclusive seis atletas do Porto e um 
da Terceira.  
Os combates vão-se dividir em dois grupos: o 
primeiro grupo de combate chama-se light con-
tact, sendo que os atletas combatem num tape-
te e o objetivo é marcar pontos, o segundo 
grupo é a modalidade de ringue e neste já é 
permitido o KO.  

Programa das Festas  
do São João dedica noite  
a amantes de kickboxing

O primeiro combate da modalidade 
light contact será entre Henrique 
Câmara, do Kickboxing Clube de São 
Miguel, de Ponta Delgada, e Igor Ferreira, 
do Team No Kick, do Porto. O segundo combate 
é com Frederico Ferreira, da Terceira, e Tiago 
Coelho, do Team No Kick.  
Na modalidade de ringue, os primeiros a com-
bater são João Leite, do Kickboxing Clube de 
São Miguel, e Arlindo Silva, do Team No Kick. O 
segundo combate é entre Rodrigo Vicente, do  
Kickboxing Clube de São Miguel, e Joel 

Barbosa, do Team No kick. Renato Costa, do 
Arrifes Kickboxing Clube, irá enfrentar Pedro 
Neves, do Team No Kick. O último combate da 
noite é com um atleta do clube anfitrião, o Vila  
Franca do Campo Kickboxing Clube, Carlos 
Medeiros vai combater contra Miguel 
Vasconcelos, do Team No Kick.  
Erasmo Moniz diz que espera mais pessoas este 
ano, embora o espaço não tenha capacidade 
para muitas mais. “Este ano esperamos mais 
espetadores do que a edição anterior, porque 
agora as pessoas já sabem o que é a Fight Night 
e no ano passado era novidade”, salientou o 
treinador do Vila Franca Kickboxing Clube. 
O Vila  Franca do Campo Kickboxing Clube foi 
fundado no dia  de outubro de 1 por 

Erasmo Moniz, que anteriormente treina-
va no Kickboxing Clube de São 
Miguel. Neste momento, o clube vila-
franquense tem cerca de  sócios. 

Esta modalidade tem chamado cada vez 
mais adeptos em Vila Franca. “Tem havido 
uma grande aderência e já estamos com 

alguma dificuldade em treinar no espaço que 
temos”, afirmou o treinador do clube. Os trei-
nos têm lugar no ginásio da escola secundaria, 
mas Erasmo Moniz já apresentou uma propos-
ta à Câmara Municipal de Vila Franca para 
obtenção de um espaço indicado para a prática 
do kicboxing e de forma a não ficarem depen-
dentes dos horários da escola.

Chama-se Fight Night e este é o segundo ano que o Vila Franca do Campo 
Kickboxing Clube organiza uma noite de combates de kickboxing, integrada 
na programação das Festas do São João, sendo no dia  de junho
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Mariana Rocha nasceu a 1 de Dezembro de 
1, na ilha de São Miguel. Desde muito nova 
que se interessa pelo munda da música e 
começou a estudar no Conservatório Regional 
de Ponta Delgada, violino, piano e guitarra. A 
açoriana Mariana Rocha ganhou uma grande 
reputação através da sua participação no pro-
gramação de televisão X Factor Portugal. A 
jovem cantora, hoje com 1 anos, vai atuar no 
dia 1 de junho nas Festas de São João de Vila 
Franca do Campo e será um concerto particu-
larmente especial, sendo que Mariana Rocha 
tem raízes vila-franquenses. 
É uma das cabeças de cartaz das Festas do São 
João de Vila Franca do Campo e vai atuar no 
dia 1 de junho. O que é que as pessoas 
podem esperar do concerto? 
O meu concerto para as Festas do São João 
de Vila Franca terá, mais ou menos, 
uma duração de uma hora e meia de 
originais e covers, sendo que a 
maioria são originais do meu álbum 
de estreia. Os meus músicos também 
vão cantar e acho que esta vai ser uma 
surpresa muito boa para as pessoas que 
estarão a assistir, porque ninguém estava à 
espera que os rapazes também cantassem. Os 
espetadores poderão ouvir músicas bastante 
alegres e divertidas e que dão oportunidade às 
pessoas de cantarem e dançarem também.  
Está a criar o teu primeiro álbum. Em que se 
inspirou para compor os temas do álbum? 
São maioritariamente temas que comecei a criar 
no ano passado para o meu álbum de estreia, 
embora alguns deles sejam mais antigos. São 
músicas que falam sobre aquilo que vivo e o que 
sinto e são temas muito divertidos da minha 
autoria, mas com a colaboração de alguns músi-
cos meus, como o pianista e o guitarrista. Este 
álbum aborda muitos tópicos, sendo que há 
temas que falam de amor e outros que tocam 
em várias aspetos da vida em geral.  
É a primeira vez que atua em Vila Franca do 
Campo? 
De certa forma sim, mas já atuei há uns anos 
em eventos pequenos. A minha família é de 
Vila Franca de Campo e, por isso, a uma tia 
minha falou várias vezes comigo para atuar em 
algumas festas na escola do meu primo e em 
jantares. No entanto, um concerto mesmo a 
sério, ou seja, aberto ao público e para um 
grande plateia, este é o primeiro na Vila.   

“Embora não viva lá,  
Vila Franca é como  

se fosse a minha terra”
Mariana Rocha, jovem cantora e de sangue vilafranquense, vai atuar no 
dia 1 de junho nas Festas do São João de Vila Franca do Campo  
e promete um concerto animado, com covers e temas originais   
que irão levar todos os espetadores a cantar e dançar

Entrevista

Como acha que será a reação dos vila-fran-
quenses ao concerto, dado que muitos deles 
devem ter um carinho especial por si por ter 
raízes em Vila Franca? 
Sempre fui muitas vezes à Vila desde criança e, 
embora não viva lá, Vila Franca é como se 
fosse a minha terra. Lembro-me perfeitamente 
de ir desde muito nova para as Festas do São 
João e é uma altura de festa e alegria, em que 
as pessoas ficam todas divertidas, dançam e 
cantam a noite toda.  
Quando se soube que ia atuar no São João da 
Vila as pessoas começaram logo a perguntar 
quando e a que horas é o concerto, porque 
querem ir ver e espero que estejam lá.  
Como se prepara para os concertos? 
Tenho ensaios todos os dias com a minha 
banda e durante os ensaios preparamos o 
espetáculos do início ao fim, as transições de 

música para música e treinamos também os 
momentos que vamos interagir com o público. 
Antes dos concertos, faço os aquecimentos de 
voz, preparo-me e fico muito nervosa, mas 
quando chego ao palco tudo passa. Para além 
disso, estamos a fazer algumas coisas diferen-
tes para o concerto no São João, por exemplo, 
este ano estamos a usar uma vertente mais 
eletrónica que não usamos no ano passado.  
Que projetos tem para este verão? 
De momento já estamos a delinear um plano 
de lançamento do álbum e agora estou cem 
por cento concentrada nas músicas, a criá-las e 
compô-las. Posteriormente, vamos escolher um 
single para lançar nas rádios.  
Tenho alguns trabalhos para o verão, como 
este do São João de Vila, um concerto no 
Algarve, vou estar também nas Festas da Praia 
e nas Festas do Pescador, em Rabo de Peixe.
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1 JUNHO 
: Abertura da Iluminação Festival 
: Sessão Solene de Abertura dos Festejos do 
Feriado Municipal do São João da Vila 1 com 
o Professor Doutor Vitor Hugo Forjaz, que vai 
proferir uma palestra subordinada ao tema 
“História Natural de Vila Franca do Campo” 
Salão Nobre dos Paços do Concelho 
 
1 JUNHO 
: Abertura do Recinto das Festas 
Junto à Rotunda dos Frades 
: Medley de Marchas com Artistas Locais 
Recinto do Arraial 
 
1 JUNHO 
: II Maratona H de Futsal  
do Clube Escolar 
Açor Arena 
: NOITE DA JUVENTUDE 
Banda “Aspegiic” 
Mariana Rocha 
DJ Android 
Recinto do Arraial 
 
 JUNHO 
: I Torneio de Ténis São João  
Sub-1 / Veteranos 
EBS / Polidesportivo S. Pedro 
1: Zumba ao ar livre 
Açor Arena  
1: Torneio de Setas 
Açor Arena 
: II Maratona H de Futsal (ºdia) 
Açor Arena 
: NOITE DA JUVENTUDE 
“Unknown Band” 
Mickael Carreira 
DJ Play 
Groove Keepers 
Recinto do Arraial 
 
1 JUNHO 
: I Torneio de Ténis de Mesa 
Sub1 / Veteranos 
EBS / Polidesportivo S. Pedro 
: Torneio de Ténis de Mesa 
Açor Arena 
1: às 1: XVII Torneio  
de Karaté 
Açor Arena 
1: Torneio de Setas         
Açor Arena  
1: Abertura do “Arraial“   
Junto à Rotunda dos Frades 
 

1: Noite de Fados 
José Vitor Santos            
Graça Prata                     
Rui Santos                                 
Recinto do Arraial 
: Orquestra Ligeira da Câmara Municipal de 
V.F.C 
Recinto do Arraial 
 
 JUNHO 
1: Abertura do “Arraial” 
Junto à Rotunda dos Frades 
NOITE ROCK 
1: Banda “Side” 
Recinto do Arraial        
: Banda “Spunk” 
Recinto do Arraial 
 
 JUNHO 
1: Abertura do “Arraial” 
Junto à Rotunda dos Frades   
: Animação de Rua: 
Grupo de Ritmos da Ribeira Grande               
UnoJovens 
1: Charanga da Ass. Humanitária  
dos Bombeiros Voluntários de VFC 
Hino de São João - Banda União Progressista 
1: DESFILE DAS MARCHAS POPULARES 
Concentração das Marchas na Avenida  
das Comunidades  
Emigrantes à Rotunda dos Frades 
Desfile pela Rua Teófilo de Braga até ao Largo 
Bento de Góis 
: São João do Teatro - Junta de Freguesia de 
São Miguel 
Rua Simões de Almeida 
São João do Poço Largo - Junta de Freguesia de 
São Pedro  
Poço Largo - São Pedro 
: NOITE POPULAR 
Arraial pela noite dentro com: 
“Romeu Bairos” 
“Banda Larga Açores” 
Praça Largo Bento de Góis 
 
 JUNHO 
: Alvorada com Salva de 1 Tiros 
Banda União Progressista 
Torre dos Paços do Concelho    
1: Missa 
Ermida de São João - Ribeira Seca 
1: Abertura do “Arraial 
Junto à Rotunda dos Frades   
 
 
      

1: NOITE POPULAR 
Andreia Pita 
Fátima Santos 
Micaela Madeira 
Alexandre Bolarinho 
Recinto do Arraia 
 
 JUNHO 
1: Abertura do “Arraial” 
Junto à Rotunda dos Frades 
: Banda “ Soundbox” 
Recinto do Arraial 
1: Banda “Jimmy and Wisky” 
Recinto do Arraial 
: Banda “The BroadCasters” 
Recinto do Arraial 
 
 JUNHO 
1: Abertura do “Arraial” 
Junto à Rotunda dos Frades 
: VILA FRANCA FIGHT NIGHT II 
Açor Arena 
: Banda “Urkesta Filarmoka” 
Recinto do Arraial 
: DJ “Shadow Master” 
Recinto do Arraial 
 
 JUNHO 
: Torneio de Voleibol de Praia  
x Juv. Fem. 
Praia Vinha D´Areia 
1: Prova de Vela e Canoagem 
Marina de Vila Franca 
1: Prova Urbana de Atletismo                                                    
Açor Arena 
1: Zumba Kids na Praia  
Praia Vinha D´areia             
11: Zumba na Praia                     
Praia Vinha D´areia               
: Animação de Rua 
UnoJovens    
1: Charanga da Ass. Humanitária  
dos Bombeiros Voluntários de VFC  
Hino de São João  Banda União Progressista               
1: DESFILE DAS MARCHAS POPULARES 
Concentração das Marchas na Avenida  
das Comunidades  
Emigrantes junto à Rotunda dos Frades                                            
Desfile ao longo da Avenida das Comunidades 
Emigrantes       
: NOITE POPULAR 
Arraial pela noite dentro com: 
“Banda Oceanus” 
“Banda ” 
Recinto do Arraial
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