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Sanjoaninas 1  
festejam encantos da memória 
em homenagem à diáspora
Durante dez longos dias, Angra do Heroísmo veste-se de festa para acolher 
locais, visitantes e, em particular, emigrantes. As Sanjoaninas 1 dedicam 
à diáspora insular uma edição repleta de memórias para reviver
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“Angra, memória dos meus encantos” é o 
tema das Sanjoaninas 1 que explica o con-
ceito e inspira o programa das festividades 
maiores de Angra do Heroísmo. A vereadora 
da cultura do município angrense, Raquel 
Ferreira, explica que, este ano, os festejos 
prestam homenagem aos fluxos migratórios: 
“creio que todas as famílias, ou a grande 
maioria das famílias do concelho de Angra e 
da Terceira têm um familiar que emigrou no 
passado. Nessa altura, partiram em condições 
muito diferentes das de hoje para uma reali-
dade desconhecida, e em busca de uma vida 
melhor, quando aqui se enfrentavam dificul-
dades. São pessoas corajosas que quisemos 
homenagear este ano”. Trata-se, reforça, de 
uma forma de “agradecer e enaltecer” estes 
emigrantes, sobretudo os radicados nos 
Estados Unidos e no Canadá. Comunidades, 
prossegue, que “contribuíram para o desen-

volvimento da ilha” e para a “con-
tinuidade” das raízes, das tra-

dições e da cultura insula-
res além ilhas.  
Mas não só. A responsá-

Sanjoaninas enaltecem  
coragem e contributo das 
comunidades emigrantes 

vel recorda a importância 
dos laços da saudade a 
vários níveis. Para a 
Câmara Municipal de 
Angra do Heroísmo 
interessa “aumentar 
os fluxos turísticos, dar 
a conhecer a cidade, a 
sua história e as suas gen-
tes”, bem como “criarem-se 
projetos comuns na área cultu-
ral, patrimonial, na área da educa-
ção, tecnológica e científica”. 
As Sanjoaninas 1 acabam por ser disso um 
exemplo fundamental. Só integrados nas festi-
vidades, conta, são aguardados mais de uma 
centena de emigrantes, sobretudo jovens: “é 
necessário envolver estas gerações mais novas 
nas nossas festividades, que não nasceram na 
ilha, mas que são, digamos, os fieis depositá-
rios das mesmas”. 
Nesse âmbito, a responsável acredita que a 
recente estreia das ligações aéreas de baixo 
custo para os Açores podem aumentar a 
afluência às Sanjoaninas. Para tal, informou, 

foram feitos esforços redobrados junto de 
todas as empresas locais de animação turística 
que “elaboraram pacotes especiais para quem 
visitar a ilha nesse período, podendo usufruir 
da panóplia de atividades que as Sanjoaninas 
oferecem”. 
Ao nível da divulgação, a vereadora enfatiza o 
lançamento de uma campanha de promoção 
turística do concelho montada a nível nacional, 
através de spots publicitários nos principais 
canais de televisão nacional: RTP1, SIC e TVI, e 
por via da rede de ATM de Lisboa e dos Açores. 
Um esforço que, além do estreitar das ligações 
culturais, quer, no decurso das festas, aumen-
tar as taxas de ocupação hoteleira, gerar mais 
receitas na restauração e no comércio local. 
Em termos de estratégia cultural, as 
Sanjoaninas acabam por ser um dos principais 
instrumentos para a consolidação de uma cida-
de que atrai pelas suas convivências festivas. 
Raquel Ferreira explica que tal é conseguido 
também ao longo do ano, através do “Angra 
em Festa”, programa de animação cultural 

municipal, apostando na dinamização dos 
grupos locais, na área da música, 

do teatro, mas igualmente na 
componente mais tradicio-

nal, junto das filarmóni-
cas e do folclore. 
Para já, e no âmbito 
das festas do São João 
angrense, a edil des-
taca, o “excelente car-

taz musical” que sobe 
ao Palco do Bailão, ao 

Cais da Alfândega e ao 
Teatro Angrense, a atuação 

diária das filarmónicas do con-
celho, na Praça Velha e/ou no Adro 

da Sé, os tradicionais desfiles e as marchas de 
São João e, pela primeira vez, os cortejos de 
carnaval e taurino. 
Raquel Ferreira ressalva ainda a criação do 
“Cantinho Solidário”, espaço localizado no 
Largo Prior do Crato, onde as instituições de 
cariz solidário, e os centros de convívio do con-
celho, darão a conhecer o seu trabalho, e a do 
“Eco-Roteiro das Tascas”, ação que visa “dimi-
nuir a pegada ecológica das festas”, ou seja, 
reduzir o número de copos de plástico usados, 
através da compra de uma caneca reutilizável, 
com direito a descontos e prémios.

A cada edição, as festas Sanjoaninas reúnem familiares e amigos  
separados pela emigração. Este ano, a autarquia de Angra do Heroísmo 
quis prestar homenagem pública à comunidade que partiu  
sem esquecer de contribuir e de regressar
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O tradicional cortejo de abertura das 
Sanjoaninas terá, excecionalmente em 1, seis 
carros alegóricos que, além de transportar o tra-
dicional séquito real, retratarão as diversas eta-
pas da emigração, conforme o tema das festas. 
O universo da emigração será explorado sob 
diferentes pontos de vista e através de variados 
artefactos, objetos e construções, explicou 
Eduarda Rosa, coordenadora dos cortejos das 
Sanjoaninas 1, ressalvando que subsiste um 
objetivo comum: “pretendemos realçar não só o 
que os emigrantes levaram, quando partiram, 
mas também recuperar e homenagear o contri-
buto que trouxeram ao desenvolvimento das 
suas terras de origem”. 
O primeiro carro alegórico, explica, “representa 
a partida”, simbolizada pela baleia: “animal 
migratório, de força, que traduz a alma do povo 
açoriano”, e ele próprio motivo de emigração, 
por via da baleação. 
O segundo momento é dedicado ao mundo que 
os emigrantes encontraram à chegada dos 
Estados Unidos da América e do Canadá, em 
particular às “indústrias do novo mundo” que, 

Desfile de abertura 
retrata e revive 
as etapas da emigração

de acordo com a coordenadora dos desfiles 
serão retratadas “nos vários mecanismos de tra-
balho” em que os açorianos se envolveram. 
O terceiro quadro homenageia as cidades irmãs 
de Angra do Heroísmo, com a presença de 
alguns dos principais elementos culturais leva-
dos e enraizados na diáspora: o Espírito Santo, 
as filarmónicas, o Carnaval. 
De seguida, no quarto carro, é dado enfoque 
às lembranças, aos presentes e às remessas 
que os emigrantes enviavam às suas famílias: 
“falamos nos baús com roupas, dos bombons 

para as festas, nas sacas de encomendas”, 
elenca Eduarda Rosa. 
Em quinto lugar, o desfile de abertura “mostrará 
a fé que permanece no povo açoriano”, materia-
lizado nos trabalhos manuais dedicados ao 
agradecimento e à “dádiva do trabalho”, como é 
o caso dos antigos bordados de frioleira, usados 
sobretudo nas toalhas de igreja, como paga-
mento de promessas.  
Por fim, o sexto carro alegórico “presta home-
nagem a todos os emigrantes que se destaca-
ram além-fronteiras”, neste caso centrada na 
invenção de John Philip Sousa, descendente aço-
riano, que criou o Sousafone, um instrumento 
musical de sopros.  
Meia centena de figurantes animarão todo o 
desfile, com interpretações e coreografias cria-
das especialmente para o efeito. 
Outros dos importantes desfiles das 
Sanjoaninas, e que mobiliza uma extensa equi-
pa de trabalho, é o cortejo infantil, este ano inti-
tulado “Histórias de Agora e de Sempre”. 
Neste desfile, serão apresentados quatro carros 
alegóricos, estando a dinamização dos mesmos 
a cargo de quarente figurantes. 
Eduarda Rosa refere que este desfile “recorda as 
histórias infantis da nossa tradição”. “O 
desfile infantil é composto por 
carros cheios de fantasia, 
criatividade e cores que 
despertam o imaginá-
rio”, antecipa.

A partida, o novo mundo, o trabalho, a saudade, as remessas, o ficar 
e o regressar dos emigrantes – estas são as histórias contadas, este 
ano, no desfile de abertura das Sanjoaninas
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Este ano, o São João terceirense é celebrado 
com  marchas, 1 marchantes e cerca de 
mil músicos. A estes soma-se uma multidão 
que enche as principais ruas da cidade 
Património Mundial para um resultado garanti-
do: a maior, a mais alegre e a mais longa noite 
das festas Sanjoaninas. 
À semelhança de anos anteriores, o energético 
cortejo humano promete arrastar consigo – do 
cimo do Alto das Covas até à acolhedora Praça 
Velha – simpatizantes e adeptos da alegria até 
ser hora de saltar as fogueiras de São João, já 
em noite avançada, com cheiros de sardinha 
assada no ar e muita animação. 
Pelos passeios, varandas e terraços aguarda-se o 

habitual aglomerar de gentes, em 
jeito de fiel plateia, que, a cada 

edição, aprecia e aplaude 
ao ritmo da música as 
marchas populares. 

Ao longo deste aturado serão, é ver os mora-
dores abrirem as portas ao convívio entre fami-
liares e amigos para ver passar as marchas. Por 
vezes, o espetáculo prolonga-se por mais de 
seis horas. 
Elisabete Oliveira, responsável pelo secretaria-
do da organização das Sanjoaninas, explica 
que, em última instância, a noite de São João 
acaba por traduzir “o milagre da festa, em que 
o povo se entrega à participação através das 
marchas, simplesmente para honrar esta nobre 
cidade Património Mundial e o seu São João, o 
santinho do amor”. 
“É uma noite contagiante por todo um colori-
do festivo em bonitas coreografias, uma noite 
poética e romântica, muito ao jeito do patrono 
da festa”, reforça. 
Este ano, e sem quebrar a tradição dos últimos, 
a noite de Sao João volta a receber marchantes 
de outras ilhas. Desta feita, duas marchas pro-

venientes de São Miguel. Trata-se, realça, do 
reconhecimento do bem receber e festejar ter-
ceirenses: “As Sanjoaninas de Angra não são 
uma festa de ilha, mas sim do mundo”. 
 “Toda esta explosão de alegria numa só noite 
não deixa ninguém indiferente, razão pela 
qual muitos açorianos se juntam a nós, não só 
para assistir, mas também para participarem 
na festa, experimentando assim o prazer da 
própria festa”, prossegue Elisabete Oliveira que 
conta tratar-se de um “prazer viciante que, de 
ano para ano, vai ganhando mais adeptos, 
mais fans, mais participantes”. 
“É realmente a noite de São João, com as 
suas marchas populares, que mais pessoas 
leva a Angra do Heroísmo, durante os dez 
dias de festa”.

São João de Angra 
apadrinha  marchas 
na mais festiva das noites
É, sem dúvida, a noite mais longa e alegre das Sanjoaninas.  
A noite de São João, com o desfilar agendado de  marchas, promete 
espalhar muita alegria pelo centro histórico de Angra do Heroísmo
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Este ano, a tauromaquia das Sanjoaninas aposta 
em “ganaderias de grande prestígio nacional e 
internacional” para abrilhantar os três espetácu-
los compõem o cartaz da Feira de São João de 
1, nomeadamente, o Concurso de 
Ganadarias, a 1 de junho, a Corrida à 
Portuguesa, a , e a Corrida a Pé, a . 
Arlindo Teles, presidente da Tertúlia 
Tauromáquica Terceirense (TTT), que tem a seu 
cargo organização da programação tauromáqui-
ca das festas concelhias, explica que tal se deve 
à transformação de “uma necessidade numa 
oportunidade”: “como temos vindo a afirmar, a 
importação de toiros só se tem dado, sob a 

Feira de São João com 
ganaderias de prestígio 
nacional e internacional

nossa gestão, quando não há, na própria ilha, 
animais em condições disponíveis. Quando tal 
acontece, como neste ano, procuramos transfor-
mar a necessidade numa oportunidade”. 
Nesse sentido, o responsável fala na “contrata-
ção de ferros tão famosos como Miura – a mais 
lendária ganaderia do Mundo – e outros que 
fazem com que esta seja, de facto, a edição da 
Feira de São João mais ambiciosa em termos de 
ganaderos”. 
Em jeito de antecipação, Arlindo Teles realça o 
mais importante de cada corrida: “o concurso 
destaca-se pela diversidade de ganaderias e 
encastes, inédito como já referimos, e tam-

bém pelo modelo de seis cavaleiros com pre-
sença de veteranos e jovens, de clássicos e 
irreverentes, nacionais e locais, contando 
ainda com a competição dos forcados ilhéus; a 
segunda corrida promete pelo trapio/impo-
nência dos animais, pela disputa dos cavalei-
ros nacionais e pela atuação dos forcados da 
TTT e da Moita; e a corrida a pé, que tem 
sido, há anos, a nossa bandeira em termos de 
visibilidade internacional, conta com duas 

ganaderias acreditadas no toureio a 
pé, como o são Jandilla e Rego 

Botelho, e ainda com os 
artistas como António 

Ferrera que é popularís-
simo, com a pureza e 
profundidade de 
Diego Urdiales e com 
a irreverência e juven-

tude de Juan Leal, triun-
fador em 1”. 

Ao nível da tauromaquia 
popular, o programa das festas 

oferece seis touradas à corda e duas tra-
dicionais esperas de gado. 
Segundo Arlindo Teles, a Feira de São João conso-
lida o epíteto de “Angra – capital atlântica da tau-
romaquia”: “uma das contrapartidas do apoio da 
edilidade às Sanjoaninas é precisamente a pro-
moção do concelho, em particular da sua grande 
matriz identitária que é a cultura taurina”. 
O responsável refere que através de uma “eficien-
te cobertura jornalística das Sanjoaninas desde 
11 e dos Congressos Mundiais já organizados”, 
tem-se vindo a “conquistar uma assinalável noto-
riedade nos meios do sector e também junto dos 
órgãos de comunicação generalistas, como a TVE, 
El Mundo, La Razón, ABC, France  TV, etc.”. 
“O real impacto traduz-se nas excursões organi-
zadas já para as Sanjoaninas 1, de grupos 
franceses e espanhóis”, anuncia. 
Contudo, Arlindo Teles alerta para a necessida-
de de se investir no toureio a pé, que conside-
ra ser “a base incontornável do turismo tauri-
no internacional”. 
“Para virmos a beneficiar do potencial deste seg-
mento temos que garantir níveis de qualidade 
impossíveis de alcançar sem a prática da 
Sorte de Varas”. Prática que, 
garante, “não tem nada a ver 
com toiros de morte, o que 
aliás não é nem nunca 
foi a nossa intenção”.

Três corridas de praça, seis touradas à corda e duas tradicionais  
esperas de gado compõem o cartaz tauromáquico das Sanjoaninas 1.  
A organização diz que este é o ano mais ambicioso, em termos  
de ganaderias de renome nacional e internacional
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Emiliana Gaspar, responsável pela programa-
ção etnográfica das Sanjoaninas 1, recorda 
que as festividades angrenses “sempre tiveram 
um papel de relevo na cultura açoriana”, 
atraindo “todos os anos, milhares de pessoas a 
Angra do Heroísmo”. 
“As Sanjoaninas são um cartão-de-visita privile-
giado para partilharmos os costumes e tradi-
ções locais”, conclui. 
Este ano, as festas recuperam a tradição de 
encerrar com uma coroação no último domin-
go, dia  de junho, contando para tal, com a 
participação dos impérios da ilha Terceira e 
com representações das comunidades açoria-
nas de Gustine e de Gilroy, dos Estados Unidos. 
Além da coroação, o programa inclui um “des-

pique de filarmónicas” com a par-
ticipação da Banda 

Portuguesa de São José, da 
Califórnia, mais conheci-
da por Banda Velha, 

fundada em 11, e atualmente 
a formação musical mais anti-
ga em atividade na Califórnia, 
uma noite de atuações dos 
grupos folclóricos, cantoria e o 
tradicional pezinho da ilha. 
Um dos pontos altos da festa, res-
salva, são os diversos desfiles que 
animam a principal artéria da cidade, 
entre eles, o desfile taurino, a  de junho, 
organizado com a colaboração da Associação 
Regional de Criadores de Toiros de Tourada à 
Corda e da Tertúlia Tauromáquica Terceirense; o 
desfile etnográfico “Memórias de Outrora”, no 
dia , com doze quadros representativos do 
trabalho e das festividades da ilha, apresenta-
dos mês a mês e recriados pelos grupos folcló-
ricos da ilha Terceira; e o desfile de filarmóni-
cas, a , que recebe a afamada Banda 
Portuguesa de São José que também acompa-
nhará a Marcha Oficial das Sanjoaninas e abri-

lhantará a 
Corrida à 
Portuguesa. 
A responsá-
vel aponta 

ainda a pre-
sença do Grupo 

Folclórico da Casa 
do Povo de Ponta 

Delgada das Flores, que 
subirá ao Palco da Praça Velha, 

no dia  de junho, após o desfile etnográfico. 
Para Emiliana Gaspar a presença das comuni-
dades emigrantes na programação etnográfica 
das Sanjoaninas garante “uma ligação afetiva 
aos Açores” e “promove o nosso legado identi-
tário além-fronteiras”: “este tipo de intercâm-
bios permitem dar a conhecer as nossas tradi-
ções e costumes e são fundamentais para o 
reforço dos laços de amizade e solidariedade 
entre os locais e quem nos visita”.

“Sanjoaninas são cartão-de-visita  
de costumes e tradições locais”
Nascida no seio das tradições, as Sanjoaninas dedicam ao património 
imaterial grande e variada programação, animada pela comunidade 
local e pela vinda, de propósito, da diáspora
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Pó de Palco & Friends (1 de junho), Nelson 
Freitas (dia ), DL Jay e D.A.M.A (dia 1), 
Buraka Som Sistema (dia ), Mostardas e 
Festa Pimba Chic (dia ), Nélia (dia ), José 
Cid & Big Band (dia ), David Fonseca (dia ), 
Quinta do Bill e Putzgrilla (dia ) – são o elen-
co do principal palco das festividades, o palco 
do Bailão. 
Já no segundo palco das festas, no Cais da 
Alfândega, são aguardados os seguintes artis-
tas: Banda Utopia (1 de junho), Entre Parentes 
e Banda RAM (dia ), Banda Plano B (dia 1), 
Banda Triplet (dia ), Banda do Mindelo - 
Cabo Verde (dia ), Banda Rascunho (dia ), 
Rapazes da Canada de Trás (dia ), Dr. V & 
Friends e Susana Coelho (dia ) e Myrica Faya 
e Banda Juke & Jam (dia ). 
Este ano, a novidade, salienta o vereador da 
Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, 
Guido Teles, esteve na “profissionalização” da 
produção musical, a cargo da empresa Só 
Festas, cujo resultado “permitiu uma conside-
rável redução do investimento público nesta 
vertente das festas e um aumento da qualida-
de dos espetáculos”. 
“Há concertos para todas as idades, com vários 
artistas com uma projeção internacional muito 
interessante e com uma implantação muito 

Festas de Angra do Heroísmo 
são palco de talentos musicais 
ao longo de dez dias
Artistas internacionais, cabeças de cartaz nacionais e grupos 
regionais – a fórmula abrangente, com sons ecléticos,  
da programação musical das Sanjoaninas repete-se em 1

generalizada em Portugal, mas também mui-
tos artistas locais com muito talento”, explica. 
A novidade na programação deste ano é a 
atuação de Kris Allen, vencedor do concurso 
de talento musical “American Idol” (): “o 
concerto do Kris Allen será certamente um 
momento marcante das Sanjoaninas 1”. 
O concerto extra, com entrada gratuita, este-
ve inicialmente previsto para a Base das 
Lajes, mas acabou integrado nas festas 

Sanjoaninas: “algumas das exigências técni-
cas para a atuação do artista Kris Allen não 
conseguiam ser asseguradas no perímetro da 
Base das Lajes. Para evitar o cancelamento 
desta atuação, as entidades norte-americanas 
contactaram o município de Angra no sentido 
de aferir a viabilidade de integrar o concerto 
do Kris Allen nas Sanjoaninas 1, o que foi 
naturalmente aceite”. 
Para o vereador, as festas são cartaz turístico 
com mérito próprio: “as Sanjoaninas são as 
maiores festas profanas dos Açores e esse títu-
lo não lhes é atribuído por acaso”. 
“A intenção do Município tem sido a de 
aumentar ainda mais este potencial de cap-
tação turística. Estamos a apostar numa pro-
moção muito forte, tanto para as 
Sanjoaninas, como para o resto do ano, por-
que o crescimento do reconhecimento e 
da visitação à cidade significa-
rá, com certeza, um bom 
contributo para o reforço 
da economia local”, 
reforçou Guido Teles.



VIII
 1 de junho de 1

|Açores magazine|

1 de junho, sexta 
Abertura da Iluminação 
1:h - Salva de 1 morteiros 
1:h - Discurso do Presidente da 
Câmara Municipal de Angra 
do Heroísmo 
1:h - Câmara Municipal de 
Angra do Heroísmo 
Desfile das Filarmónicas 
1:h - Alto das Covas, R. da Sé, 
R. de São João, R. dos Minhas Terras, R. 
Direita e Praça Velha Cortejo de 
Abertura: “Angra, memória dos meus 
encantos” 
Transmissão em directo pela RTP Açores 
:h - Alto das Covas, Rua da 
Sé, Rua de São João, Rua dos 
Minhas Terras, Rua Direita e 
Praça Velha 
Concerto Pó de Palco & Friends 
:h - Palco Bailão 
Discurso da Rainha  
das Sanjoaninas 1 
:h - Câmara Municipal de 
Angra do Heroísmo 
DJ Quentin Mosimann 
:h - Palco Bailão 
Orquestra Angrajazz 
Banda Utopia 
:h - Praça Velha 
Guarita 
1:h - Palco Supermercado 
DJ Gaspar 
:h - Palco Bailão 
 
 de junho, sábado 
Concerto Filarmónica 
Filarmónica da Fanfarra 
Operária Gago Coutinho 
E Sacadura Cabral 
:h - Adro da Sé 
Pinturas Faciais 
Bumfit 
:h - Largo Prior do Crato 
Abertura da Iluminação 
1:h - Desfile Taurino 
1:h - Alto das Covas, Rua da 
Sé e Praça Velha 
Despique de Filarmónicas 
:h - Praça Velha 
Nelson Freitas 
:h - Palco Bailão 
Entre Parentes 
:h - Palco Supermercado 
Guarita 
DJ Mari Ferrari 
:h  - Palco Bailão 
Banda RAM 
1:h - Palco Supermercado 
DJ John C. 
:h - Palco Bailão 
 
1 de junho, domingo 
:h - Adro da Sé 
Pinturas Faciais 
Bumfit 
:h - Largo Prior do Crato 
Passeio de Barco ao Pôr-do-sol 
Xnature 
:h - Marina de Angra, 
Pontão D Barco Concorde 
Abertura da Iluminação 
Desfile do Desporto 
1:h - Alto das Covas, Rua da 
Sé, Praça Velha 
DL JAY 
:h - Palco Bailão 
Centro Hípico da Ilha Terceira 
:h - Praça Velha 

D.A.M.A. 
:h - Palco Bailão 
Noite Intercultural 
B-Unit, Rubeshe, Pingo Grapiuna, 
Humberto Furtado e Staff Power 
:h - Praça Velha 
Banda Plano B 
DJ Rod Ávila 
:h - Palco Cais Alfândega 
 
 de junho, segunda 
1:1h - Cais da Silveira 
Concerto Filarmónica 
Sociedade Filarmónica União 
Católica da Serra da Ribeirinha 
:h - Adro da Sé 
Concerto Filarmónica 
Filarmónica Recreio de S.ªBárbara 
:h - Praça Velha 
Night Run 
Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira 
:h - Alto das Covas e Monte Brasil 
Pinturas Faciais 
Bumfit 
:h - Largo Prior do Crato 
Abertura da Iluminação 
1:h - Desfile de Carnaval 
- Charanga dos Bombeiros Voluntários 
de Angra do Heroísmo 
- Charanga dos Bombeiros Voluntários 
da Praia da Vitória 
- Grupo Nacional de Escutas 
(Agrupamento  da Conceição) 
- Bailinhos de Carnaval 
1:h - Alto das Covas, Rua da Sé e 
Praça Velha 
Buraka Som Sistema 
:h - Palco Bailão 
Animação pelos Grupos 
Folclóricos do concelho de Angra 
do Heroísmo. 
:h - Rua Direita e Rua de São João 
Banda Triplet 
:h - Palco Cais Alfândega 
DJ Glue 
:h - Palco Bailão 
 
 de junho, terça 
Pinturas faciais 
Bumfit 
:h - Largo Prior do Crato 
Abertura da iluminação 
1:h - Desfile das Marchas de Adultos 
Os Mostardas 
:h - Palco Bailão 
Sinfodixie 
1:h - Animação de Rua 
Banda Mindelo 
Cabo Verde 
1:h - Palco Cais Alfândega 
Festa Pimba Chic 
:h - Palco Bailão 
 
 de junho, quarta 
Apresentação de Livro “João Ângelo - 
 anos, o melhor do Ti João” de 
Liduíno Borba e José Fonseca de Sousa 
1:h - Salão Nobre da Câmara Municipal 
Insufláveis 
Bumfit 
1:h - Rua de São João 
Concerto Filarmónica 
Sociedade Recreativa Musical 
União Sebastianense 
:h - Praça Velha 
Passeio de Barco ao Pôr-do-sol 
Xnature 
:h - Marina de Angra, Pontão 
D, Barco Concorde 

Pinturas Faciais 
Bumfit 
:h - Largo Prior do Crato 
Abertura da iluminação 
1:h 
Desfile das Marchas Infantis 
1:h - Alto das Covas, Rua da 
Sé e Praça Velha 
Marcha Intergeracional: 
Avós e Netos 
Praia da Vitória 
1:h - Alto das Covas,  
Rua da Sé, Praça Velha 
Cantoria 
Maria Clara, António Mota, João 
Leonel, José Esteves, Victor Santos, 
Carlos Andrade, Fábio Ourique  
e João Ângelo 
:h - Praça Velha 
Nélia 
EUA 
:h - Palco Bailão 
Banda Rascunho 
:h - Palco Cais Alfândega 
 
 de junho, quinta 
1:h - Animação de rua 
Prova de Tiro: Pistola P1 
Clube Desportivo de Tiro da Ilha 
Terceira 
1:h - São Bento 
Master Class de Body Combat 
Ginásio DreamFit 
1:1h - Cais da Silveira 
Concerto Filarmónica 
Sociedade Filarmónica Recreio 
Serretense 
1:h - Praça Velha 
Concerto Filarmónica 
Sociedade Filarmónica de 
Instrução e Recreio dos Artistas 
:h - Adro da Sé 
Pinturas Faciais 
Bumfit 
:h - Largo Prior do Crato 
Passeio de Barco ao Pôr-do-sol 
Xnature 
:h - Marina de Angra, Pontão D, 
Barco Concorde 
Desfile Etnográfico 
“Memórias de Outrora” 
:h - Alto das Covas, Rua da 
Sé, Praça Velha 
Abertura da iluminação 
1:h - II Corrida da História 
Corrida Comentada 
:h - Sala de Cinema do Centro 
Cultural e de Congressos de Angra  
do Heroísmo 
José Cid & Big Band 
:h - Palco Bailão 
Rapazes da Canada de Trás 
:h - Palco Cais da Alfândega 
Grupo Folclórico de Ponta Delgada, 
Flores 
:h - Praça Velha 
DJ Pedro F. 
:h - Palco Bailão 
 
 de junho, sexta 
Master Class de Body Pump 
Ginásio DreamFit 
1:1h - Cais da Silveira 
Pinturas faciais 
Bumfit 
1:h - Alto das Covas e Praça Velha 
 
 
 

Insufláveis 
Bumfit 
1:h - Rua de São João 
Apresentação do Livro “Arquipélago“ 
de Joel Neto 
:h - Salão Nobre da Câmara 
Municipal de A. do Heroísmo 
Demonstração Canina 
Demonstração Canina pelo canil 
Casa do Ilhéu do Luís Bettencourt 
Freitas criador oficial Cão Fila S. Miguel 
:h - Praça Velha 
Concerto Filarmónica 
Sociedade Rainha Santa Isabel 
:h - Adro da Sé 
Pinturas faciais 
Bumfit 
:h - Alto das Covas e Praça Velha 
Abertura da Iluminação 
1:h - Desfile Infantil 
Histórias de Agora e de Sempre 
1:h - Alto das Covas, Rua da Sé e 
Praça Velha 
Grupo Luso Youth Council 
Gustine, Los Banos 
:h - Praça Velha 
David Fonseca 
:h - Palco Bailão 
Myrica Faya 
:h - Palco Supermercado 
Guarita 
Djs Sick Individuais 
1:h - Palco Bailão 
DJ Diego Miranda 
1:h - Palco Bailão 
Susana Coelho 
1:h - Palco Supermercado 
Guarita 
DJ Rodrigo 
:h - Palco Bailão 
 
 de junho, sábado 
Batukes + TUSA 
1:h - Animação de Rua 
Concerto Filarmónica 
Sociedade Musical Recreio da Terra Chã 
:h - Praça Velha 
Passeio de Barco ao Pôr-do-sol 
Xnature 
:h - Marina de Angra, Pontão D 
Barco Concorde 
Pinturas Faciais 
:h - Praça Velha 
Abertura da Iluminação 
Desfile de Filarmónicas 
1:h - Alto das Covas, Rua da Sé e 
Praça Velha 
As filarmónicas irão apresentar uma 
coreografia, de cerca de  minuto. 
Angra Rock 
:h - Palco Bailão 
Quinta do Bill 
:h - Palco Bailão 
Dr. Vi Trio & Friends 
:h - Palco Supermercado 
Guarita 
PutzGrilla 
:h - Palco Bailão 
Banda Juke & Jam 
1:h - Palco Supermercado 
Guarita 
DJ FLIX 
:h - Palco Bailão 
 
 de junho, domingo 
Grandiosa Corrida 
1:h - Praça de Toiros da Ilha Terceira 
Kris Allen 
:h - Palco Bailão

PROGRAMA
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