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Como encara a autarquia a realização destas 
festas no contexto do concelho e da ilha? 
Com grande responsabilidade por um lado, e 
com enorme satisfação. Com responsabilidade 
porque as Sanjoaninas têm um impacto enorme, 
não só em termos culturais, mas económicos e 
sociais para o concelho e a ilha. Durante as festas 
os hotéis e residenciais enchem, os restaurantes e 
bares têm um enorme acréscimo de clientes, o 
comércio local é revitalizado, além de que as 
várias vertentes da festa mexem com todo o teci-
do empresarial e comercial local. Estamos a falar 
de cabeleireiros e maquilhadores, costureiras e 
lojas de tecido, sapatarias etc. Resumindo: há 
toda uma procura crescente quer da parte dos 
turistas que nos procuram, quer da população 
local que se prepara para as festas. Em termos 
sociais porque é nesta altura que recebemos uma 
grande parte da nossa diáspora, de volta à sua 

terra, acompanhados progressiva-
mente de segundas e terceiras 

gerações que não querem 
perder os laços com a terra 
dos seus pais e avós, pelo 

“Sanjoaninas são uma 
montra do nosso povo”
Raquel Gomes Ferreira. Para a vereadora da cultura da Câmara Municipal 
de Angra do Heroísmo, a celebração dos  anos da criação da 
Capitania-Geral é mote de excelência para lembrar e honrar a história  
da cidade, no habitual ambiente de festa que chama cada vez mais gente 
ao concelho e à ilha Terceira

que temos uma grande responsabilidade e orgu-
lho em recebê-los da melhor maneira possível. 
Por outro lado, e a par deste sentido de responsa-
bilidade, é também, como referi, uma enorme 
satisfação e alegria porque é essa a essência da 
festa: a alegria do convívio, da partilha de 
momentos inesquecíveis numa cidade que res-
plandece ainda mais nesta época. 
O tema deste ano é “Angra, uma capital no 
coração do Atlântico”. Que se pretende com a 
adoção desta temática? 
Pretende-se lembrar e honrar a história desta 
urbe, dando a conhecer, principalmente, às novas 
gerações e a quem nos visita, um momento 
pleno de significado que contribuiu para o per-
curso notável da cidade, e para o que ela repre-
sentou e representa. Quem esquece a sua histó-
ria e origens perde grande parte da sua génese. 
Além do mais trata-se de uma data assinalável: a 
celebração dos  anos da criação da Capitania-
Geral a  de Agosto de 1, pela qual a cidade 
foi erguida à condição de capital dos Açores, 
ficando nela estabelecida a residência do capitão-
general, nela se concentrando as principais insti-

tuições do governo, nomeadamente a Junta 
Criminal, a Junta da Fazenda e o comando militar, 
todas presididas pelo capitão-general. É pois uma 
data extremamente importante na História dos 
Açores, pois o arquipélago foi administrativamen-
te unificado e ascendeu à categoria de província. 
Isso levou a que durante a Guerra Civil, a sede do 
Governo Liberal fosse em Angra, na sede da 
Capitania Geral no edifício que hoje conhecemos 
como o Palácio dos Capitães-Generais. 
Nos últimos anos, a aposta na divulgação tem 
sido crescente. Como avalia os frutos colhidos 
dessa estratégia? A que novos públicos têm 
conseguido chegar? 
O Município tem vindo a promover uma maior 
divulgação do Concelho para captar mais visitan-
tes. E nessa estratégia as Sanjoaninas, como fes-
tas concelhias, têm obviamente de alcançar um 
maior público pois condensam em 1 dias uma 
panóplia de ofertas a quem cá vive, e principal-
mente a quem nos visita. E são como que uma 
montra do nosso povo, pois as festas 
Sanjoaninas, são e sempre serão uma festa orga-
nizada pelo povo para o povo.  
No ano passado verificou-se um maior número 
de visitantes e este ano a hotelaria indicou que, 
mais cedo do que é habitual, já tinha a sua ocu-
pação praticamente a 1%. Julgo assim que os 
frutos são extremamente positivos, pelo que con-
tinuaremos a apostar fortemente nesta vertente. 
Quanto à questão dos novos públicos, queremos 
chegar a todos para os quais sabemos que temos 
algo a oferecer: a quem procura turismo de quali-
dade, a quem procura um destino seguro e tran-
quilo num contexto internacional conturbado, a 
quem aprecia destinos com história e património, 
a quem dá valor ao meio ambiente e às paisa-
gens, aos fãs dos desportos náuticos e de aventu-
ra, independentemente da idade e também aos 
jovens, nomeadamente aos descendentes dos 
nossos emigrantes porque é vital fortalecer e 
revitalizar os laços com a nossa diáspora. 
Numa altura em que a Região conhece uma nova 
dinâmica turística, por via da liberalização do 
espaço aéreo, que impacto poderá ter essa cir-
cunstância no que às Sanjoaninas diz respeito? 
Os transportes, quer aéreos, quer marítimos, são 
vitais para uma Região insular como a nossa, logo 
todos os passos que sejam dados a esse nível, 
quer seja na ótica da maior oferta, maior regulari-
dade, maior alcance junto de novos públicos, e 
melhores preços, têm sempre um grande impacto 
na procura de turistas. Importa capitalizar essas 
mais valias não apenas nas Sanjoaninas, que sem-
pre tiveram procura, mas durante todo o ano.

Entrevista
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Contida nos pormenores mas entusiasmada, 
Eduarda Rosa, a coordenadora dos cortejos das 
Sanjoaninas, prefere que o espanto se faça no 
dia em que o desfile de abertura ruma do Alto 
das Covas, no seu percurso habitual até à Praça 
Velha.   Ainda assim, lá vai dizendo que serão 
seis os carros alegóricos, onde se inclui o séqui-
to real, este ano, tendo como rainha Juliana 
Costa, uma jovem terceirense de  anos, natu-
ral da freguesia da Conceição e estudante do 
segundo ano do curso de Enfermagem. 
E como o tema, “Angra, uma capital no coração 
do Atlântico” é mote para as criações, seja da 
indumentária, seja dos carros alegóricos, os três 
primeiros a descer a rua da Sé irão retratar, do 
ponto de vista histórico, essa importante data 
da História dos Açores, já que o arquipélago foi 
administrativamente unificado e ascendeu à 
categoria de província, levando a que durante a 
Guerra Civil, a sede do Governo Liberal fosse em 
Angra, sede da Capitania Geral. Precisamente 
pela importância do tema e pelo rigor que se 
lhe exige na hora de retratar o acontecimento, 

Elevação de Angra a  
capital dos Açores revivida 
no desfile de abertura

Eduarda Rosa faz questão de destacar o papel 
do investigador Maduro Dias: “o assunto exigiu 
muita pesquisa e, nesse sentido, o professor foi 
incansável a esclarecer assuntos sobre a histó-
ria”. Apenas uma das muitas ‘tarefas’ que envol-
ve a preparação de  um desfile de abertura das 
Sanjoaninas, iniciativa que esta coordenadora 
encara como uma das mais exigentes da festa.  
“Não nos podemos esquecer que é o ponto de 
partida quase duas semanas de festa e um 

momento que atrai a atenção de muitos milha-
res de pessoas, estejam elas na rua a assistir, 
ou em casa através das transmissões. E a ver-
dade é que nenhum pormenor é deixado ao 
acaso. Para isso, vale a dedicação e o esforço 
de uma equipa muito empenhada”, ressalva 
Eduarda Rosa. 
E a verdade é que a preparação deste desfile 
não é algo que se faça de um mês para o outro. 
“Estamos a trabalhar afincadamente neste cor-
tejo desde setembro/outubro.  Conhecida a 
definição do tema, há, como já foi explicado, 
fazer a pesquisa e delinear uma estratégia para 
o traduzir para os carros, depois  a decoração 
dos mesmos, a indumentária… E muitos outros 
pormenores e exigências que nos roubam mui-
tas horas de sono até estar tudo assente”, escla-
rece a coordenadora do desfile.   
A tudo isso, acresce a tarefa de orientar os figu-
rantes que neste desfile de abertura ascendem, 
e muito, à centena. E isto, sem contar com os 
mais pequenos que integram o desfile infantil, 
este ano com três carros alegóricos e a recriação 
de uma aventura mágica nas profundezas no 
mar dos Açores. Outro ponto de interesse, no 
desfile de abertura desta edição 1 das 
Sanjoaninas, é a participação de 
uma banda vinda dos 
Estados Unidos da 
América, a Filarmónica 
Lira Açoreana Livinston. 

Da indumentária aos carros alegóricos, no desfile de abertura tudo  
se conjuga para que Angra do Heroísmo recue no tempo  anos, até ao 
momento em aconteceu a criação da Capitania Geral dos Açores, elevando  
a cidade a capital do arquipélago por mais de  anos



Contas feitas, entre marchantes e músicos, 
serão quase três mil pessoas a dar cor e ale-
gria aos festejos de São João, nos próximos 
dias  e . É, aliás, em termos do número de 
marchas, a maior participação de sempre, algo 
que muito enche de orgulho José Gaspar, o 
vereador da Câmara Municipal de Angra do 
Heroísmo que tem a seu cargo o contacto e a 
organização do desfile das marchas.  
“É, com certeza, um motivo de grande satisfa-
ção para quem orienta este grande atrativo 
das Sanjoaninas, assistir a um crescimento de 
uma dezena de marchas, em relação às  do 
ano anterior”.  
Uma adesão “em força” que obrigou a introdu-
zir uma alteração na forma como as marchas 

se vão apresentar ao público: um 
desdobramento das atuações 

nas noites de  para  e 
de  para , de modo a 
tornar muito fastidiosa a 
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 marchas:  
a maior participação  
de sempre

passagem do desfile, levando a que muitas 
pessoas abandonassem a festa antes de ver 
passar a última marcha.  
“Seria complicado compilar o desfile de todas as 
marchas numa única noite. Acabaríamos por ter 
marchas a descer a sua da Sé quase de alvorada 
e com muito menos público a assistir. É, deste 
modo, para evitar essa situação que optamos 
por fazer passar na primeira noite  marchas, 

deixando as restantes para a segunda noite”, 
explica José Gaspar. 
“Considerando que algumas das bandas saem 
com mais do que uma marcha, uma vez que as 
existentes na ilha Terceira não são em número 
suficiente para todas as marchas, esta é tam-
bém uma forma de dar algum descanso a quem 
tem a incumbência de passar mais do que uma 
vez”, acrescenta. 
É, então, preciso perceber o que terá motiva-
do esse acréscimo tão significativo de marchas 
a quererem pisar o coração da cidade de 
Angra na noite de São João?! E no entender 
do vereador José Gaspar as explicações podem 
ser muitas mas a mais imediata de todas elas 
será o espírito/ambiente que envolve as 
Sanjoaninas. 
“Em poucos sítios haverá uma festa tão envol-
vente como esta: é o convívio, é a maneira de 
ser dos terceirenses, é a forma como a festa 
está organizada e se desenvolve, a alegria, a 
gastronomia… Tudo isso se conjuga, fazendo 
com que as pessoas gostem de participar. Basta 
vir um ano para que o bichinho e a vontade de 
regressar se consiga instalar”. 
Uma realidade atestada, desde logo, pelo cres-
cente número de marchas que integram o desfi-
le e que não são oriundas da ilha Terceira. E 
nesse domínio, este ano, contam-se seis, vindas 
das ilhas de São Miguel, Flores e Pico. 
“É um fenómeno que se tem verificado nos últi-
mos três anos. Algumas dessas marchas são pre-
paradas propositadamente para as Sanjoaninas, 
outras são organizadas para saírem nas suas 
ilhas e aproveitam que o trabalho está feito, 
juntam o útil ao agradável, e seguem para as 
festas da ilha Terceira”.

Pela primeira vez, é superada a barreira das três dezenas de marchas  
a colorir o coração de Angra na noite de São João, com música e folia.  
A mais elevada participação de sempre levou, por isso, a um desdobramento 
das atuações em duas noites
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Nem só de marchas ou festa brava se faz o car-
taz das SaoJoaninas. As mais relevantes mani-
festações culturais e etnográficas das gentes 
da ilha Terceira também são exibidas com 
orgulho e em lugar de destaque no cartaz 
deste certame, sejam elas relacionadas com 
música, por exemplo, no caso das cantorias, ou 
até mesmo com a religiosidade, se tivermos 
em conta o culto ao Divino Espírito Santo que 
também se apresenta como um dos pontos 
mais desejados e participados da festa, com a 
realização da habitual coroação. 
José Joaquim, coordenador da vertente etno-
gráfica das Sanjoaninas, destaca, nesse domí-
nio, que na edição deste ano a coroação, a ter 
lugar no dia ,  irá envolver toda a ilha, uma 
vez que foram realizados convites através de 
todas as juntas de freguesia. 
“Houve em que fizemos funções do Espírito 

Santo. Este ano não se faz por uma questão de 
custos. A verdade é que também dá muito tra-
balho porque as Sanjoaninas estão muito em 
cima do segundo bodo, que acabou há dias. 
Portanto, as comissões que deixam a festa não 
se responsabilizam a partir dai. Assim, acaba-
mos por convidar as juntas de freguesia que, 
intervindo junto das irmandades existentes na 
localidade, dão, depois o feedback de quais as 
representações que poderão estar presentes 
nas festas”, explica. 
Também com relação direta ao culto da Terceira 
Pessoa da Santíssima Trindade está outro grande 
atrativo do programa etnográfico das 
Sanjoaninas: o pezinho, um modo diferente da 
cantoria ao desafio, ainda que também seja feito 
na base do improviso, e que vem na sequência 
das promessas feitas ao Divino Espírito Santo. 
“Em tempos idos, o próprio imperador contra-

tava improvisadores que em seu nome agrade-
ciam às pessoas que colaboravam na festa. 
Entre outros espaços, estes cantores marcavam 
presença na quinta-feira antes da festa, no cor-
tejo dos animais que iam ser abatidos. Estes 
animais bezerros percorriam o lugar ou a fre-
guesia para mostrar aquilo que o imperador ia 
oferecer em louvor da graça que lhe tinha sido 
concedida. Atrás, iam, então, os cantadores e 
improvisadores cantando de porta em porta”. 
“É um pouco isso que se vai viver no dia , a 
partir das 1 horas”, revela José Joaquim, lem-
brando que nesse mesmo dia ainda haverá o 
habitual desfile de grupos folclóricos, este ano, 
quinze no total. 
“Optamos por dividir o palco em dois espaços. 
Quando um grupo chega, atua. No outro palco 
ao lado, um outro grupo já estará a posicionar-
se. É, sobretudo, para que não existam espaços 
mortos entre atuações e/ou espetáculos”. 
Logo de seguida, atenções centradas nas can-
torias ao desafio, já depois das  horas, com o 
despique a cargo de 1 cantadores, na sua 
maioria da ilha Terceira mas também com 
forte presença de São Miguel e São Jorge. 
Por fim, destaque para uma das outras ima-
gens de marca das Sanjoaninas: o 
desfile de filarmónicas, agen-
dado para o dia 1, onde 
marcarão presença  
bandas.

Vivências e tradições  
enriquecem programa  
das Sanjoaninas
Da vertente musical à religiosa, as mais emblemáticas representações 
etnográficas do povo terceirense também ocupam um lugar de destaque 
na programação das Sanjoaninas, como mais uma montra da riqueza  
cultural desta ilha e das suas gentes
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Como se processou a “construção” do cartaz 
musical da edição deste ano das Sanjoaninas? E 
que critérios norteiam essas escolhas?  
O município de Angra do Heroísmo, desde a edi-
ção do ano passado das Sanjoaninas, optou por 
marcar a diferença em relação a grande parte dos 
festivais concelhios, promovendo um procedi-
mento de consulta aos vários produtores musicais 
açorianos que por nós foram identificados e aos 
que nos comunicaram formalmente o interesse 
em apresentar proposta para a produção musical, 
desde que sediados nos Açores. Foi uma opção a 
favor da transparência, da eficiência de gestão 
dos dinheiros públicos e da profissionalização da 
gestão dos recintos de espetáculos nas nossas 
festas.  Esta opção acabou por trazer evidentes 
mais valias, mas, naturalmente, reduziu a inter-
venção do município na escolha dos artistas que 
compõem o cartaz musical. As propostas apresen-
tadas no âmbito da referida consulta integram já 

o cartaz musical proposto pela respe-
tiva produtora, sendo aplicado 

pelo município um critério 
de análise das propostas 
que valoriza o preço mais 

baixo, a qualidade e o reconhecimento dos artis-
tas e da animação e a experiência do concorrente 
na produção de eventos de natureza e dimensão 
similares às Sanjoaninas. Basicamente, e no que 
respeita concretamente ao critério do reconheci-
mento dos artistas e da animação, o que preten-
demos valorizar e garantir é que o cartaz conta 
com pelo menos duas bandas e dois DJ’s com um 
considerável reconhecimento internacional, qua-
tro artistas e dois DJ’s com elevado reconheci-
mento a nível nacional e um projeto especifica-
mente preparado para as Sanjoaninas de artistas 
residentes na Terceira. É também essencial que o 
programa artístico responda adequadamente à 
diversidade do público-alvo das Sanjoaninas.  
Este ano estamos novamente bastante satisfeitos 
com o resultado da consulta que fizemos. Temos 
um cartaz de grande qualidade.  
A escolha do(s) cabeça(s) de cartaz são sem-
pre uma grande responsabilidade dado o seu 
“potencial” de atração ao recinto de espetácu-
los. Porquê a escolha deste ano?  
 Desde logo, em nove dias de espetáculos, uma 
das mais interessantes características do cartaz 
musical deste ano é a existência de imensos artis-

“Sanjoaninas são muito mais 
que um cartaz de verão”

Guido Teles. Com a organização do cartaz musical a seu cargo, 
o vereador  da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, 
destaca o esforço desenvolvido para que a seleção  
mantenha na edição deste ano a habitual afluência ao 
Bailão e ao Pátio da Alfândega , palcos dos espetáculos 
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tas que podiam ser considerados cabeças de car-
taz. É esta qualidade transversal ao cartaz que, à 
semelhança do ano transato, garante a atrativida-
de do recinto do bailão. Eu diria que temos cabe-
ças de cartaz para todas as gerações. É nossa con-
vicção que este é um pressuposto fundamental 
para garantir o sucesso das maiores festas popu-
lares dos Açores. As Sanjoaninas são muito mais 
do que um festival de verão. Contamos com 
foliões de todas as idades e das mais diversas 
proveniências, tendo especial relevância a dimen-
são da comunidade emigrante que nos visita.  
Acredita que do cartaz musical poderá depender 
uma maior ou menor afluência, no que ao publi-
co de outras ilhas diz respeito?  
O cartaz musical é um excelente contributo para 
a atratividade das Sanjoaninas, mas não deixa de 
ser um dos vários chamarizes. É o conjunto da 
oferta das festas da cidade que tem merecido 
uma procura crescente, não só por parte de resi-
dentes noutras ilhas, mas pelos emigrantes, por 
turistas nacionais e internacionais. São os concer-
tos, mas também os desfiles temáticos, as mar-
chas populares, a gastronomia, as nossas tradi-
ções e, sobretudo, o ambiente festivo proporcio-
nado pelos angrenses e pelos terceirenses em 
geral que atraem cada vez mais visitantes a 
Angra do Heroísmo por ocasião das Sanjoaninas.  
No ano passado, por exemplo, foi evidente uma 
retoma da atratividade do recinto de concertos 
do cerrado do Bailão. O público respondeu de 
forma extremamente satisfatória ao cartaz musi-
cal apresentado e as festas ficaram a ganhar com 
o retomar de um equilíbrio entre os recintos de 
espetáculos do Pátio da Alfândega e do Bailão.  
Do ponto de vista logístico, quais os maiores 
desafios para quem tem a seu cargo a organiza-
ção da vertente de espetáculos das Sanjoaninas?  
A profissionalização da produção dos espetáculos 
das Sanjoaninas que resultou deste novo procedi-
mento de consulta adotado desde a edição do 
ano passado teve o mérito de repartir as compe-
tências por quem está melhor preparado para as 
exercer. O município prepara o recinto, instalando 
as infraestruturas necessárias, mas é ao produtor 
musical que cabe toda a gestão artística e os por-
menores logísticos dos espetáculos. 
Existirão mudanças nos espaços destinados 
aos espetáculos?  
Vamos contar com a colocação de insuflável no 
recinto do bailão destinado aos mais novos, a 
zona Fun Kids. Existirão também espaços loun-
ge em várias zonas do recinto, sendo dois deles 
disponibilizados em cima de dois dos bares 
localizados no recinto. 
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É com o intuito de manter o registo de quali-
dade que a aposta no cartaz da edição 1 
das Sanjoaninas mantém o foco em ganada-
rias de renome nacional e internacional, como 
é, por exemplo, o caso da Juan Pedro Domec, 
reconhecida e conceituada mundialmente. E é 
apenas um dos nomes sonantes que integram 
a programação tauromáquica, prometendo 
fazer da Praça de Toiros da ilha Terceira, entre 
os dias  e  deste mês, um espaço de visita 
obrigatória para os amantes da festa brava. 
Aliás, não obstante as referências nacionais e 
internacionais, este ano existirá ainda um 
renovado motivo de interesse para uma ida à 
Praça: a estreia da ganadaria de um nome da 
ilha no concurso: Francisco Sousa. Argumentos 
que fazem Arlindo Teles, presidente da 
Tertúlia Tauromáquica Terceirense (TTT), ante-
ver mais uma edição de sucesso da tradicional 
Feira de São João. 
“Esta é, aliás, uma feira quase tão antiga como 
as próprias Sanjoaninas. Ainda houve um 
tempo em que as próprias Sanjoaninas eram 
as corridas de touros. Naturalmente, com o 
tempo as coisas foram-se desenvolvendo e 
hoje em dia há muito mais oferta para além da 
tauromaquia”, recorda. Ainda assim, esta ver-
tente da festa brava não tem perdido peso nas 
festas. “Nesta terra há sempre alguém que 
tem gosto por outras coisas mas, a esmagado-
ra maioria das pessoas, tem uma ligação muito 
grande aos toiros. Por isso, quando chega às 
Sanjoaninas é incontornável o seu envolvimen-
to nas iniciativas do programa tauromáquico”. 
E quanto ao impacto que a festa brava tem 
neste certame, Arlindo Teles admite não ter 
quaisquer dúvidas de que  “as festas ganham 
com a tauromaquia e a tauromaquia ganha 
com as festas”.  Para o responsável pela TTT, a 
reciprocidade entre estas duas ‘variáveis’ é ine-

Feira de São João projeta  
a ilha e a tauromaquia  
terceirense 
À semelhança da edição do ano anterior, a Tertúlia Tauromáquica  
Terceirense (TTT), entidade responsável pelo cartaz tauromáquico das 
Sanjoaninas, volta a apostar em ganadarias de renome nacional e internacional 
para garantir continuidade na tarefa de atrair mais pessoas à ilha

gável e isso pode ser avaliado pelo movimento 
de pessoas que comparecem por esta altura do 
ano na Terceira com objetivo claro de usufruir 
da tradição tauromáquica da ilha. 
“Nos últimos três anos, em resultado de um 
trabalho de promoção que temos feito, nota-
mos que chegam de França e de Espanha, mui-

tos turistas taurinos. Isto para não falar das 
habituais presenças oriundas da diáspora, do 
território continental e também das outras 
ilhas. E é essa realidade que permite confirmar 
o que dizemos há muito: a tauromaquia é um 
excelente veículo de promoção da ilha”. 
E existirá espaço para conquistar novos aprecia-
dores desta cultura terceirense? Perante a ques-
tão, Arlindo Teles volta a manifestar otimismo e 
confiança no potencial, não só da festa brava 
que se vive e respira na Terceira, mas também 
nos múltiplos encantos da própria ilha. “Convém 
não esquecer que as pessoas que nos procuram 
pelos toiros não ficam só pelos espetáculos ou 
manifestações tauromáquicas. São pessoas que 
também querem conhecer as nossas bele-
zas naturais, a gastronomia, a his-
tória e a cidade Património 
Mundial, as nossas tradi-
ções e a nossa maneira 
de ser e estar”.
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